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RESUMO  

 

Esta tese versa sobre as “cidades médias” no atual contexto do desenvolvimento 
urbano brasileiro e nordestino. Na região Nordeste, o processo de urbanização foi 
lento, atomizado, geográfico e economicamente disperso, o que resultou numa rede 
urbana truncada, constituída principalmente por suas nove capitais regionais e cerca 
de duas dezenas de cidades de porte médio, em sua maioria, interiorizadas. Foi a 
partir dessa ‘rede urbana nordestina interiorizada’ que nos propomos a estudar Pau 
dos Ferros, no Rio Grande do Norte e o papel que ela desempenha na rede urbana 
nordestina e potiguar. Compreender os determinantes da produção do espaço 
urbano-regional de Pau dos Ferros que o caracterizam como cidade média, com fins 
a refletir sobre o seu papel no desenvolvimento regional foi o objetivo geral desta 
pesquisa. Nossa hipótese é que, a despeito de um contingente populacional 
pequeno, Pau dos Ferros vem desempenhando na rede urbana do Nordeste e do 
Rio Grande do Norte as funções de cidade média, particularmente, na oferta dos 
serviços de educação superior e saúde, além da oferta de empregos, notadamente 
no comércio e nos serviços públicos, o que nos permitiu tratá-la à priori, a partir do 
conceito de cidade (inter) média. Para esta investigação, partimos da proposta de 
estudo e do pensamento de autores como Faria (1978), Benko (1999) e Brandão 
(2007), os quais propõem o estudo do urbano a partir de situações concretas que 
permitam compreender os fenomenos em sua múltiplas causalidades. Dessa forma, 
o fio condutor desta análise foi o modo como vem se reconfigurando as cidades 
médias e como essa reconfiguração tem afetado de diferentes formas as relações 
entre as cidades e entre as cidades e as regiões. Os resultados das análises 
apontaram que os investimentos públicos em saúde e educação têm contribuído 
para a atração de investimentos privados em suas respectivas áreas, e também em 
outras, o que tem ajudado a dinamizar a economia da cidade, inclusive modificado 
parcialmente sua estrutura ocupacional. Pau dos Ferros se destacou como um polo 
comercial e de serviços na rede urbana potiguar, formando um outlier no Alto Oeste, 
organizando uma ‘bacia de empregos’ na sua área de influência que constatamos 
ser composta por 55 municípios do RN, CE e PB. Ao se consolidar como polo 
regional na oferta dos serviços de saúde e de educação superior, ampliou-se o fluxo 
de pessoas que realizam movimento pendular para trabalho e estudo. Em síntese, 
constatou-se que, a despeito do pequeno contingente populacional, a configuração 
urbano-regional de Pau dos Ferros, tanto em termos de sua dinâmica urbana, como 
de sua abrangência regional, fazem dela uma cidade média na rede urbana 
nordestina interiorizada.  
 
Palavras-chave: cidade média, produção do espaço urbano-regional,  Pau dos 

Ferros.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis deals with the "medium-sized towns" in the current context of the Brazilian 

and Northeast urban development. In the Northeast, the urbanization process was 

slow, fragmented, geographically and economically dispersed. This resulted in a 

truncated urban network, constituted primarily of its nine regional capitals and about 

twenty medium-sized towns, mostly interiorized. It was from this 'interiorized 

Northeastern urban network' that we proposed to study Pau dos Ferros, in Rio 

Grande do Norte and the role it plays in the Northeast and Rio Grande do Norte 

urban network. The general objective of this research is to understand the 

determinants of production of Pau dos Ferros’ urban-regional space, which 

characterize it as a medium-sized town, with the purpose to reflect on its role in 

regional development. Our hypothesis is that, in spite of a small population, Pau dos 

Ferros has played in the urban network of the Northeast and Rio Grande do Norte, 

roles of medium-sized town, particularly in the provision of higher education and 

health services, in addition to offering jobs, especially in trade and public services, 

which allowed us to treat it a priori under the concept of (inter) medium town. This 

investigation is based on Faria (1978), Benko (1999) and Brandão (2007), who 

propose the study of the urban from concrete situations, which allow understanding 

the phenomena in their multiple causalities. Thus, the guiding principle of this 

analysis was the way how the medium-sized towns have been reconfiguring 

themselves and how this reconfiguration has differently affected the relationships 

among towns and among towns and regions. The results showed that public 

investment in health and education have contributed to attracting private investments 

in their respective areas, and also in other, which has helped boost the city's 

economy, and partially modified its occupational structure. Pau dos Ferros has 

excelled as a sales and service urban network pole in Rio Grande do Norte, forming 

an outlier in Alto Oeste region, organizing a 'labour market region' in its area of 

influence, that we found to be composed of 55 municipalities from RN, CE and PB. At 

consolidating itself as a regional center in the provision of health and higher 

education services, the flow of people who perform 'pendulum movement' to work 

and study has expanded. In summary, it was found that, despite the small population, 

the urban-regional configuration of Pau dos Ferros, both in terms of its urban 

dynamics, as its regional scope, make it a medium-sized town in the interiorized 

Northeastern urban network . 

  

Keywords: medium-sized town, the production of urban-regional space, Pau dos 

Ferros. 

 



RESUMEN 

 

Esta tesis discurre sobre las ciudades medianas en el actual contexto de desarrollo 
urbano brasileño y del Nordeste de Brasil. En esa región del país, el proceso de 
urbanización fue lento, atomizado, geográfica y económicamente disperso, lo que 
resultó en una red urbana truncada, formada principalmente por sus nueve capitales 
provincianas y alrededor de una veintena de ciudades de porte mediano, en su 
mayoría interiorizadas. Desde la comprensión de esa red urbana en el interior del 
Nordeste brasileño, nos proponemos a estudiar la ciudad de Pau dos Ferros, en la 
provincia de Rio Grande do Norte, y el papel que ella ejerce en la red urbana de 
Nordeste brasileño y en la provincia riograndense. Comprender los determinantes de 
la producción del espacio urbano y regional de Pau dos Ferros que lo caracterizan 
como ciudad mediana, con fines de pensar su papel en el desarrollo hasta de la 
provincia de Rio Grande do Norte, es el objetivo general de esta investigación. 
Nuestra hipótesis es que, aunque tiene una población baja, Pau dos Ferros ejerce 
en la red urbana del Nordeste brasileño y de Rio Grande do Norte las funciones de 
ciudad mediana, particularmente, ofreciendo servicios de enseñanza superior y 
servicios de salud, además de ofrecer empleos, notablemente en el comercio y en 
los servicios públicos, lo que nos permitió tratar esa ciudad, a priori, bajo el concepto 
de ciudad inter-mediana. Para que se haya cumplido esta investigación, partimos de 
la propuesta de estudio del pensamiento de autores como Faria (1978), Benko 
(1999) y Brandão (2007), los cuales proponen pensar la urbanidad desde 
situaciones concretas que permitan comprender los fenómenos en sus múltiples 
causalidades. De esa forma, el hilo conductor del análisis fue el modo como se 
vienen configurando las ciudades medianas y como eso está implicado en las 
relaciones entre las ciudades y entre las ciudades y sus regiones. Los resultados del 
análisis apuntan que las inversiones públicas en salud y educación están 
contribuyendo para atraer, por su vez, inversiones privadas en sus respectivas 
áreas, y también en otras, lo que está ayudando a dinamizar la economía de la 
ciudad, incluso modificando parcialmente su estructura laboral. Pau dos Ferros se 
destaca como un centro regional de comercio y de servicios en la red urbana en Rio 
Grande do Norte, formando un outlier en el Alto Oeste de la provincia, organizando 
una “bacía de empleos” en su área de influencia que constatamos ser compuesta 
por 55 municipios de Rio Grande do Norte, Ceará y Paraíba, provincias vecinas en el 
Nordeste brasileño. Habiendo Pau dos Ferros se consolidado como centro regional 
en la oferta de servicios de salud y de enseñanza superior, se amplió en flujo de 
personas que realizan movimiento pendular en búsqueda de empleo y estudio. En 
síntesis, se constató que, aunque tenga un pequeño contingente de población, la 
configuración urbano-regional de Pau dos Ferros, tanto en términos de su dinámica 
urbana como de su importancia regional, todo eso hace de ésa una ciudad mediana 
en la red urbana del interior del Nordeste brasileño.  
 

Palabras-clave: ciudade mediana, producción del espacio urbano y regional,  Pau 

dos Ferros.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objeto o estudo das cidades médias brasileiras (e 

nordestinas) e seu papel no desenvolvimento regional e urbano. No Brasil, a 

aceleração do processo de urbanização a partir dos anos 1960, bem como a 

consequente reorganização do sistema urbano nacional se deu sob o impacto da 

industrialização com todas as características de um país periférico.  

Faria (1978) observa que a acumulação capitalista ancorada na produção 

industrial, ao ir redefinindo o modo de inserção das diversas áreas regionais no 

quadro da divisão do trabalho, transforma a estrutura social e reestrutura a rede 

urbana pré-existente, integrando-a e redefinindo a posição e a função dos diferentes 

nódulos do sistema urbano brasileiro. 

O estudo “Características e tendências da rede urbana brasileira”, publicado 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2002, destaca que a 

malha urbana no eixo litorâneo não sofreu grandes alterações durante o período de 

desconcentração produtiva da economia brasileira, apesar dos movimentos em 

direção à expansão das fronteiras agrícola e mineral; fenômeno também 

corroborado pelo último estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) sobre cidades, intitulado Região de Influência das Cidades (REGIC), 

publicado em 2008. Tratando do Nordeste, o IBGE (2008) constata a existência de 

duas redes urbanas, com características bastante diversas: uma no litoral composta 

pelas capitais dos estados e seu entorno, na qual se concentram as atividades mais 

dinâmicas e os serviços tidos como superiores; e outra no interior, dispersa e 

atomizada formada por ‘antigas capitais regionais’ e poucos centros que, apesar do 

baixo dinamismo, desempenham papel importante na dinâmica regional.  

Soares e Ramires (1997) ressaltam a importância das pesquisas sobre as 

cidades médias, particularmente sobre as cidades médias interiorizadas, tendo em 

vista que os “espaços não metropolitanos” têm sido pouco estudados no Brasil. Para 

os autores, existe uma lacuna a ser preenchida principalmente quando levado em 

conta “a projeção e a importância de diversas cidades médias localizadas em 

diversas porções do interior brasileiro” (SOARES; RAMIRES, 1997, p. 5).  

É a partir da existência de uma rede urbana desigual em nível de Brasil e que 

apresenta dupla dinâmica no Nordeste que surge nosso interesse pelos estudos 

sobre as cidades médias na atualidade. Aqui serão priorizados estudos e reflexões 
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que valorizem os aspectos qualitativos relacionais e estratégicos e que destaquem o 

papel de intermediação das ‘cidades médias’ no desenvolvimento regional. 

Sendo assim, é nosso objetivo neste trabalho compreender os determinantes 

da produção do espaço urbano-regional do município de Pau dos Ferros (RN) na 

‘rede urbana nordestina interiorizada’, com fins a refletir sobre o papel das cidades 

médias no desenvolvimento regional. 

 Como a maioria das cidades do interior do Nordeste, Pau dos Ferros teve 

sua origem no movimento de circulação do capital mercantil; primeiro, pela 

expansão da pecuária nordestina, através dos chamados caminhos do gado1; 

depois, com a expansão da produção algodoeira, assume posição importante para a 

comercialização do algodão do “Alto Oeste Potiguar” 2 em direção a Mossoró.  

Com a crise do algodão, acentuada nos anos 70 do século passado, as 

regiões sertanejas perderam seu principal produto agrícola e, pelas próprias 

características de regiões semiáridas, com baixa incidência de chuvas e ocorrências 

cíclicas de seca, enfrentaram diversos problemas. Historicamente, as precárias 

condições de vida fazem com que a população viva em constante migração, 

contribuindo para um sistema urbano desarticulado e heterogêneo.   

De acordo com Clementino (1997), essa rede urbana irregular e dispersa se 

ampliou ainda mais com a facilidade para emancipação de distritos após a 

Constituição de 1988, que estabeleceu critérios pouco rígidos para a criação de 

municípios, criou o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e não exigiu 

contrapartidas em serviços para a população local.  

Importante destacar que tomando o raio de 100 km a partir da cidade de Pau 

dos Ferros, não há sequer um município com população superior a 100 mil 

habitantes. Se observarmos apenas a rede urbana do Rio Grande do Norte, 

somente 03 (três) municípios estão na faixa acima de 200 mil habitantes: Natal, 

capital do Estado, localizada a 400 km de distância de Pau dos Ferros; Parnamirim, 

na Região Metropolitana de Natal, e Mossoró, na região Oeste, distante 150 km de 

Pau dos Ferros (IBGE, 2010). 

Essas características só vêm reafirmar a relevância de Pau dos Ferros para 

                                                             
1
 (CLEMENTINO, 1995). 

2
 O espaço formado pelas Microrregiões de São Miguel, Pau dos Ferros e Umarizal é comumente 
denominado ‘Alto Oeste Potiguar’. Essa unidade, apesar de não ser considerada oficial pelo IBGE, é 
utilizada pelo Estado do Rio Grande do Norte, para estudos de diagnósticos e implantação de 
políticas públicas, tais como ocorreu com o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região do 
Alto Oeste (IICA, 2006). 
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desenvolver um estudo que privilegie a produção do espaço urbano-regional em 

suas dimensões econômicas, espaciais, sociais e políticas, e suas relações de 

influência que ultrapassam as fronteiras geográficas estaduais.   

Nesse sentido pautamos nossa pesquisa não apenas na importância 

econômica da cidade de Pau dos Ferros ou de suas funções urbanas para o Rio 

Grande do Norte, mas também discutimos como essa cidade se relaciona com a sua 

região de influência e com outras cidades. 

A área dimensionada por este estudo, sob a influência de Pau dos Ferros, 

abrange além dos municípios potiguares, municípios do Ceará e da Paraíba. Esta 

área é caracterizada pela grande quantidade de municípios com população inferior a 

10 mil habitantes; em 2010, esses municípios representavam mais de 70% da área 

estudada. Apenas 03 municípios (Apodi e São Miguel no Rio Grande do Norte e 

Catolé do Rocha, na Paraíba) têm mais de 20 mil habitantes e apenas Apodi (RN), 

distante 75 km, e Catolé do Rocha (PB), distante 80 km, têm população total 

superior a de Pau dos Ferros. Entretanto, quando tomamos apenas a população 

urbana, Pau dos Ferros é a cidade mais populosa (IBGE, 2010). 

Numa região pobre, onde historicamente, predominou a agricultura de 

subsistência, o fato de não haver encontrado uma cultura que substituísse o 

algodão, reduziu a importância do setor primário. Concomitante a esse fenômeno, o 

aumento das transferências de receitas públicas institucionalizadas após a 

Constituição de 1988 fez com que o setor de comércio e serviços tivesse a sua 

participação relativa aumentada e, além disso, mais recentemente, esses setores de 

comércio e serviços foram ainda mais dinamizados com os chamados programas 

governamentais de “transferência de renda”. 

Pau dos Ferros não ficou imune a esse fenômeno, pois, além de ser 

caracterizado como um município eminentemente urbano, uma vez que mais de 

90% de sua população reside em sua sede, a economia do município é sustentada 

pelo setor terciário (comércio e serviços públicos e privados). Nos anos 1970, esse 

setor já representava mais de 75% do Produto Interno Bruto (PIB) municipal, 

chegando em 1999 a ser responsável por 89% de tudo que era produzido no 

município, patamar que se manteve quase inalterado na última década, uma vez que 
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esse setor foi responsável por mais de 87% do PIB municipal em 2008.3 (IBGE, 

2011). 

Diante do exposto, levantamos alguns questionamentos sobre a atuação 

urbano-regional de Pau dos Ferros: ao concentrar vínculos econômicos e 

estabelecer relações de transações comerciais com mais de 50 municípios no 

entorno, Pau dos Ferros se configura como uma cidade (inter) média na rede urbana 

nordestina interiorizada? Ao polarizar municípios vizinhos e ultrapassar as fronteiras 

do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros tem assumido diversas funções clássicas 

das cidades médias, no desenvolvimento regional e de ordenação do território na 

sua região de influência? À priori, tudo indica que sim, essas funções seriam 

oferecer empregos suficientes para acolher a população rural do entorno, absorver a 

população dos núcleos urbanos saturados e facilitar as condições de vida urbana 

(educação, saúde, lazer e moradia).  

Consideramos, ainda, que a presente pesquisa se justifica por apresentar 

uma contribuição para o debate teórico atual sobre a dinâmica socioeconômica 

regional. Nosso primeiro argumento é que tem havido, na última década, uma 

reorganização na rede urbana potiguar, com a evidência de cidades (inter) médias, 

como Pau dos Ferros, no ‘Alto Oeste Potiguar’. Essa característica de cidade (inter) 

média tem se acentuado em virtude da recente interiorização dos serviços públicos 

no Brasil, em especial da interiorização da educação superior e da descentralização 

dos serviços de saúde, os quais tem contribuído para a atração de investimentos 

privados nas respectivas áreas, para a dinamização da economia da cidade e para a 

ampliação da sua área de influência, que ultrapassa os limites do Rio Grande do 

Norte.  

Nosso segundo argumento é que a centralidade de Pau dos Ferros não pode 

ser explicada somente pela expansão da rede urbana potiguar, mas também pela 

sua localização numa região fronteiriça com os estados da Paraíba e do Ceará.  

Diante do exposto, nossa hipótese é que a despeito de um contingente 

populacional pequeno, em comparação com as cidades classificadas como ‘médias’ 

nos diversos estudos realizados no âmbito nacional, Pau dos Ferros vem 

desempenhando na rede urbana do Nordeste e, particularmente, do Rio Grande do 

Norte, as funções de intermediação, na oferta dos serviços de educação superior e 
                                                             
3
 A partir de 1999, o valor dos impostos foi adicionado ao valor do PIB, entretanto para efeito de comparação 
percentual com as décadas anteriores, utilizamos apenas a repartição tradicional entre agropecuária, indústria 
e serviços. 
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saúde, além da oferta de empregos, notadamente no comércio e nos serviços 

públicos, o que nos permite tratá-la à priori como uma cidade (inter) média.   

Acreditamos que o aumento do investimento do setor público na interiorização 

do ensino superior tem sido acompanhado por instituições privadas que também 

estão se instalando nessas localidades. O mesmo acontecendo com a área de 

saúde privada, que também tem se expandido no período recente. Steinberger e 

Bruna (2001) ressaltam a relevância das cidades médias no sentido de as mesmas 

serem elos que favorecem a ligação entre os espaços urbano e regional e entre os 

interesses públicos e privados.  

Do ponto de vista metodológico em seu sentido amplo, apontamos os 

pressupostos conceituais que balizam os objetivos, as estratégias e as atividades de 

pesquisa, caracterizando uma fundamentação teórica e ético-política que absorve 

contribuições de teorias e conceitos científicos, bem como as experiências de 

pesquisa e socialização dos saberes já produzidos sobre a temática e/ou área de 

estudo. Em seu sentido mais restrito, a metodologia aqui utilizada envolve os 

instrumentos, as técnicas e as dinâmicas que permitem uma (re)leitura crítica da 

realidade, mediada pelos processos de identificação, registro, coleta, produção, 

sistematização, análise, interpretação e socialização de informações e dados.  

Nesta investigação, partimos da proposta de estudo e do pensamento de 

autores como Faria (1978), Benko (1999) e Brandão (2007), para os quais o estudo 

do urbano exige a análise de situações concretas a partir de objetos teóricos bem 

definidos. A proposta de análise por eles encadeada nos permitiu compreender os 

fenômenos em suas múltiplas causalidades, bem como, e principalmente, no que se 

refere à totalidade do objeto. Isso nos permitiu apreender a realidade dialeticamente, 

compreendendo-a como parte de uma estrutura material complexa.  

Como nos ensina Faria (1978), o estudo do urbano exige esforços nas duas 

direções: 

 

construção de objetos de conhecimento que articulem conjuntos de 
determinações pertinentes para apreensão do urbano e análise de 
situações urbanas particulares e concretas, onde a capacidade da 
prática científica de produzir o concreto como síntese de múltiplas 
determinações realiza-se e testa-se (FARIA, 1978, p. 92). 

 

Ademais, sabe-se que não há uma teoria geral do urbano. (BRANDÃO, 

2007). Também sabe-se que não existe um modelo único de soluções para o 
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desenvolvimento da cidade, mas antes princípios gerais que podem ser adaptados a 

cada caso concreto (FERRÃO; HENRIQUES; NEVES, 1994).  

Para Brandão (2007), não é possível construir uma teoria geral do 

desenvolvimento regional e urbano. É preciso mergulhar no concreto e no histórico 

para captar as manifestações dos fenômenos inerentes à dimensão espacial do 

processo de desenvolvimento capitalista em cada situação específica.  

Por outro lado, os principios gerais só se evidenciam na medida em que se 

resgatam as especificidades. O grande desafio é “reter as determinações gerais e 

procurar recorrerentemente decifrar as ‘situações reais’.” (BRANDÃO, 2007, p. 67). 

Foi o que nos propusemos a fazer.  

Para Benko (1999), estudar a questão regional implica estudar a intervenção 

humana no território, portanto, “é a partir da análise de dados analíticos fornecidos 

por diferentes especialistas que se torna possível discernir, de entre acervos de 

casos particulares proporcionados pela região, certas leis fundamentais da lógica e 

da distribuição das actividades” (1999, p. 2). 

Considerando a cidade de Pau dos Ferros e o seu papel de centro sub- 

regional - corroborado pelo mais recente estudo do (IBGE) sobre cidades, o qual 

considerou como principais determinantes para a classificação dos centros a função 

e gestão do território; a intensidade de relacionamentos, e a dimensão da região de 

influência de cada centro, bem como as diferenciações regionais- trabalhamos com 

a proposta de estudar a produção do urbano-regional, como produto de uma 

dinâmica socioeconômica que transcende os limites do urbano, numa perspectiva 

histórico-espacial que leve em consideração as relações entre o campo e a cidade, e 

entre a cidade e a região. Tal proposta “requer a compreensão de que o avanço da 

urbanização decorre tanto do incremento de uma economia urbana como da própria 

transformação do mundo agrário” (CLEMENTINO, 1995, p. 26). 

Diante disso, o fio condutor da nossa análise foi o modo como vem se 

reconfigurando as cidades médias interiorizadas na hierarquia dos lugares e como 

essa reconfiguração afeta de diferentes formas as relações entre as cidades e entre 

as cidades e as regiões. Para tanto, propomos uma articulação teórico-metodológica 

que contribua para a apreensão do que se revela como urbano na dinâmica regional 

e que possibilite a compreensão das relações interurbanas nela existentes.  

A análise e interpretação dos dados foi feita de acordo com o aporte teórico-

metodológico norteador da pesquisa, qual seja a análise de situações concretas, o 
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estudo de áreas urbanas específicas, sem perder de vista a posição e as funções 

que esta área desempenha no interior desse complexo sitema urbano.   

Para a concepção teórica e metodológica, escolhida como norteadora desse 

trabalho, o espaço passa a ser visto como produção social, nenhum recorte espacial 

pode ser visto como passivo, como receptáculo sem contexto institucional e moldura 

histórica. De acordo com Brandão (2007), as tentativas de teorização abstratas que 

buscam ter caráter universal falharam, apesar dos avanços em busca de uma 

abordagem interdisciplinar.  

 

É preciso pensar as regiões e os urbanos como loci de reprodução 
social específicos, investigar sua decorrente inserção em uma 
divisão interregional do trabalho, ou seja, analisar a produção de 
espaços concretos captando suas determinações históricas 
particulares. (BRANDÃO, 2007, p. 68) 
 

 

Foi nesta perspectiva que estudamos os determinantes da dinâmica urbano-

regional que fazem (ou não) de Pau dos Ferros uma cidade média.  

Além desta introdução, o trabalho é composto por cinco capítulos e pela 

conclusão. No primeiro capítulo apresentamos a discussão sobre o papel exercido 

pelas cidades médias no desenvolvimento regional e urbano: inicialmente fizemos 

uma explanação sobre ‘cidade média e região’, na qual apontamos alguns conceitos 

sobre espaço, região e regionalização, que culmina na apresentação dos conceitos 

de homogeneização, integração, polarização e hegemonia que, segundo Brandão 

(2007), são elementos fundantes para uma análise crítica que assuma como 

constitutiva a dimensão espacial dos processos econômicos e sociais;  em seguida 

passamos à apreensão do conceito de ‘cidade média’ e de sua atuação no 

desenvolvimento regional, partindo da contribuição dada por Ferrão, Henriques e 

Neves (1994), o qual trata da atuação das cidades médias nas políticas de 

desenvolvimento e ordenamento do território em vários países europeus. Passamos, 

também, pela abordagem de Amorim Filho e Serra (2001), que mostram a dimensão 

quantitativa da classificação das cidades médias no Brasil e das políticas 

direcionadas às cidades médias brasileiras nos anos 1970, cujos objetivos principais 

eram promover o equilíbrio intraurbano e interrromper o fluxo migratório rumo às 

metrópoles; por fim, finalizando o capítulo, trazemos a discussão mais atual sobre as 

cidades médias, tendo o papel de intermediação e a qualidade da urbanização como 
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principais focos de análise. Apresentamos o conceito de cidade intermédia, muito 

utilizado por autores espanhóis e portugueses, dentre os quais destacamos os 

trabalhos de Ferrão, Henriques e Neves (1994) e os de Torné y Sanfeliu (2000), que 

consideram, na definição das cidades intermédias, os contextos territoriais e 

socioeconômicos dos diversos estados e nações, bem como o papel de 

intermediação entre as grandes áreas urbanas e os amplos espaços rurais que 

estão em sua área de influência. Este conceito que privilegia o papel de 

intermediação das cidades médias é o adotado nesta tese e tem sido trabalhado no 

Brasil por autores como Soares e Ramires (1997), Soares (1999), Sposito (2001), 

Steinberger e Bruna (2001), dentre outros.  

O segundo capítulo traz a discussão sobre as especificidades da urbanização 

no Brasil e sua relação com o desenvolvimento; neste capítulo, partimos do 

entendimento que a análise urbana e regional no Brasil deve estar associada ao 

estudo das assimetrias estruturais que caracterizam as diversas regiões brasileiras e 

das desigualdades econômicas e sociais persistentes no nosso país. Corroboramos 

com o pensamento de autores como Faria (1978), Cano (1998b), Tavares (1999), 

Oliveira (2003) e Brandão (2007), quando eles apontam a constituição do urbano no 

Brasil como um espaço privilegiado para as forças patrimonialistas e mercantis e o 

rural como espaço para os capitais fundiários e agrários, o que permitiu ao longo de 

séculos a coexistência de políticas aparentemente distintas mas ao mesmo tempo 

interrelacionadas, sem que houvesse uma disputa real entre os interesses das 

diversas frações de capital, facilitando a dominação das antigas formas de capital 

mercantil. Com o processo de integração inter-regional, a persistência das relações 

retrógradas permitiu uma modernização desigual e excludente, tanto em termos 

espaciais, como sociais. Em seguida apontamos as mudanças no período recente, 

que autores como Araújo (2013) e Mattoso (2013) consideram como um rompimento 

com o padrão de crescimento que dominou o século XX. Este novo padrão, baseado 

no aumento do poder de compra associado à expansão do crédito, estimula o 

mercado interno de massas; e tem impactos regionais diferenciados, favorecendo as 

regiões Norte e Nordeste, apesar de não haver oficialmente uma Política Nacional 

de Desenvolvimento Regional. 

Ainda no capítulo 2 apresentamos os estudos oficiais sobre a rede urbana 

brasileira e sua hierarquia. A instituição pioneira no estudo da rede urbana brasileira 

foi o IBGE, com a publicação em 1972, do estudo “Divisão do Brasil em regiões 
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Funcionais”. Este estudo já destacava a importância das cidades na prestação de 

serviços essenciais como educação e saúde para a população de toda uma região, 

bem como o impacto que as diferenças regionais tinham na organização das redes 

urbanas, formando no Brasil uma rede urbana dual: mais dinâmica e organizada no 

Centro-Sul, com uma rede de grandes e médias cidades articuladas entre si, e 

desorganizada e esgarçada no Norte-Nordeste, com metrópoles regionais 

hipertrofiadas e centralizadoras e poucos centros regionais subequipados, ligados a 

um grande número de pequenos centros locais, caracterizados, em sua maioria 

pelas atividades tradicionais do meio rural. O IBGE publicou novos estudos sobre as 

cidades brasileiras em 1987, 2000 e 2008, com poucas alterações nos principais 

centros. São Paulo continua sendo a principal metropóle e o Rio de Janeiro, que 

ocupou a segunda posição isolado nos três primeiros estudos, passa a dividir a 

segunda posição com Brasília, no estudo de 2008. No Nordeste, a rede urbana 

continua truncada, com a ausência de alguns níveis intermediários e a concentração 

de bens e serviços nas capitais estaduais. O destaque fica por conta de alguns 

centros sub-regionais, que assumem as funções de intermediação na rede urbana 

nordestina interiorizada, o que Simões e Amaral (2011) denominam ‘novas 

centralidades urbanas’. Além dos estudos do IBGE, apresentamos também a 

hierarquia proposta pelo IPEA (2002), no estudo “Caracterização e tendências da 

rede urbana brasileira”, e trazemos, ainda, o estudo ‘Tipologia das cidades 

brasileiras”, realizado pelo Observatório das Metropóles (2004), em parceria com o 

Ministério das Cidades, e o “Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento”, 

publicado pelo Ministério do Planejamento (2008). Apesar da utilização de 

metodologias diferentes, ambos os estudos apontam os mesmos centros, 

concentrados espacialmente no Centro-Sul, algumas metropóles regionais no 

Nordeste e algumas cidades médias interiorizadas.  

O terceiro capítulo traz os traços recentes da urbanização no Nordeste 

apontando a existência, ainda hoje, de uma rede urbana mais densa no litoral e 

irregular e fragmentada no interior dos estados. A despeito de algumas alterações 

na configuração da rede regional em direção às novas dinâmicas e áreas de 

fronteiras, a supremacia da urbanização continua no litoral e os problemas de falta 

de dinamismo econômico, em especial no Nordeste semiárido,  continuam. Gomes 

(2001) destaca que a atuação do setor público nos anos 1980 e 1990 deixa de ser o 

elemento dinamizador do crescimento regional e volta a subsidiar o consumo, uma 
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vez que, para o autor, os aposentados e funcionários públicos constituem o mais 

importante setor econômico do semiárido, e juntamente com a cota do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), ajudam a criar uma ‘economia sem produção’ no 

interior do Nordeste. Essa situação pouco se altera no estudo realizado por Araújo e 

Lima (2009), com uma exceção para a ampliação da participação do emprego nas 

áreas de educação e saúde no emprego público total, resultantes das recentes 

políticas de interiorização da educação superior e da descentralização/ 

regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS). A atuação dessas duas políticas 

tem beneficiado de forma direta as cidades médias do interior nordestino, uma vez 

que os investimentos públicos atraem também os investimentos privados e ajudam a 

dinamizar a economia dessas cidades.  

É também no capítulo 3 que localizamos espacialmente nosso objeto de 

estudo. Partindo das antigas capitais regionais, chegamos ao triângulo formado 

pelas capitais regionais de Mossoró (RN), Campina Grande (PB) e Juazeiro do Norte 

(CE) as quais têm importante atuação na dinâmica econômica e espacial não 

apenas regional e nacional, mas também no âmbito internacional. Como Pau dos 

Ferros está localizado numa região fronteiriça entre os estados do Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Ceará, adotamos a concepção de ‘raia divisória’ para delimitar 

nossa área de estudo, e utlizamos o contorno das quatro rodovias federais (BR-405, 

BR-226, BR-230 e BR-116) que perpassam o interior dos três estados de modo que 

a raia divisória RN-PB-CE ficou composta pelos municipíos que são cortados por 

essas rodovias e/ou que estão no interior do retângulo formado pelo encontro 

dessas rodovias. Pau dos Ferros está localizado no interior desse retângulo, mais 

precisamente na intersecção da BR-405 com a BR-2264, o que permite que a cidade 

se constitua num entroncamento de vias de circulação e nó de tráfego, envolvendo 

pessoas, capitais, mercadorias e serviços.  

O capítulo 4 posiciona Pau dos Ferros na rede urbana do Rio Grande do 

Norte e apresenta sua formação histórica e sua expansão urbana recente. Originado 

de uma frondosa árvore denominada oiticica marcada pelos ferros dos vaqueiros 

que paravam para descansar às margens do Rio Apodi, o nome Pau dos Ferros 

permanece até hoje. O fato de ser considerado pela Superintendência para o 

                                                             
4 A BR-226 é uma rodovia transversal brasileira, que liga Natal a Tocantins. Com alguns trechos em 

construção, outros em pavimentação, seu percurso atravessa o Rio Grande do Norte de leste a 
oeste e passa pelo interior dos estados do Ceará do Piauí e do Maranhão, chegando a Tocantins, 
onde integra o percurso da Rodovia Belém-Brasília (BARRETO FILHO, 2012).  



30 
 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) polo regional ainda nos anos 1960, 

impulsionou a chegada da primeira instituição de ensino superior na região, um 

Campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em 1976, bem 

como a implantação de uma Diretoria Regional de Saúde (DIRE)5, em 1975.  Em 

seguida, fazemos a análise da dinâmica urbana recente de Pau dos Ferros, para 

tanto, apresentamos alguns indicadores sócio-econômicos, como a evolução do PIB 

e sua composição setorial, comandada pelo setor de serviços que, em 2010, era 

responsável por mais de 88% da produção, bem como a participação da 

administração pública que chegou a 35,59%, em 2010, situação que não difere da 

realidade encontrada na maioria das cidades do Nordeste. Para entender melhor a 

dinâmica urbana de Pau dos Ferros fizemos uma análise da estrutura ocupacional 

da População Economicamente Ativa (PEA), no sentido de apreender como tem se 

dado a inserção da população ativa nas formas modernas de emprego, ao mesmo 

tempo em que persistem as formas atrasadas e subordinadas de inserção nos 

mercados de trabalho. Para uma análise mais aprofundada das mudanças ocorridas 

na dinâmica do emprego em Pau dos Ferros, foi necessário fazer a desagregação 

do terciário; para isso, tomamos como referência a metodologia utilizada por 

Clementino (2005) e trabalhamos com os microdados do Censo de 2000 e 2010. Em 

termos gerais, constatamos que houve algum tipo de modernização: alguns 

segmentos tidos como modernos ampliaram sua participação na PEA, enquanto 

serviços mais tradicionais tiveram sua participação reduzida; entretanto setores 

considerados tradicionais como os serviços domésticos e o comércio ambulante, 

ainda eram responsáveis, em 2010, por quase 16% da PEA urbana.   

Ainda no capítulo 4 trazemos indicadores relativos à qualidade da 

urbanização de Pau dos Ferros e à qualidade de vida de seus moradores. Neste 

tópico apresentamos o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) para 

Pau dos Ferros, que ocupa a 10ª posição no Rio Grande do Norte e mostra evolução 

positiva entre os anos de 2000 e 2010, em todos os seus componentes; inclusive os 

indicadores referentes à concentração de renda e desigualdade que, apesar de 

altos, tem apresentado melhora na década em estudo. Também apontamos 

problemas estruturais e de pobreza urbana que persisitem na cidade, como a 

existência de casas de taipa e os baixos índices de saneamento básico, o que 

                                                             
5
 Atualmente Unidade Regional de Saúde Pública (URSAP) 
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denota a necessidade de uma atuação mais eficaz do poder público para que os 

benefícios alcançados com o crescimento econômico possam se traduzir em 

melhores condições de vida para a população.   

O capítulo 5 trata da atuação regional de Pau dos Ferros: inicialmente 

apresentamos a área de influência de Pau dos Ferros composta por 55 municípios 

(42 do Rio Grande do Norte, 09 da Paraíba e 04 do Ceará), a qual pode ser 

caracterizada pela grande quantidade de pequenos municípios com menos de 10 mil 

habitantes; em seguida verificamos a atuação de Pau dos Ferros no Rio Grande do 

Norte, através da análise espacial do emprego formal no RN, para isso utilizamos os 

dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), disponibilizados pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Para a análise espacial calculamos o Local 

Spatial Autocorrelation (LISA), também conhecido como índice de Moran local que 

indica a ausência ou a dependência espacial local, que pode ser visualizada nos 

mapas de significância. Os resultados apresentados nos permitiram constatar que 

Pau dos Ferros juntamente com parcela significativa do Alto Oeste Potiguar formam 

um cluster BB, com baixa participação no estoque tanto no emprego total, como no 

emprego no setor terciário. Para o emprego no comércio, Pau dos Ferros se destaca 

como um outlier AB, área com alta participação no emprego, cercado por vizinhos 

com baixa participação; quando verificamos o LISA para o crescimento da 

participação no estoque de empregos, Pau dos Ferros volta a apresentar índice AB, 

só que desta vez para o emprego no terciário. Em suma: o resultado do LISA 

corrobora a atuação de Pau dos Ferros como polo comercial e que vem se 

destacando também na prestação de serviços, em especial de serviços 

educacionais e de saúde. Estes últimos com ampliação recente em virtude da 

interiorização do ensino superior, no caso de Pau dos Ferros, a criação de novos 

cursos de graduação do Campus da UERN, e a implantação do Campus do Instituto 

Federal de Educação do Rio Grande do Norte (IFRN); e a 

descentralização/regionalização do SUS.  

A atuação de Pau dos Ferros em sua área de influência pode ainda ser 

confirmada pelos municípios de origem dos alunos matriculados no Campus da 

UERN, em Pau dos Ferros. Dados de 2012 apontam que apenas 25% dos alunos 

matriculados são de Pau dos Ferros, os demais pertencem a outros 64 municípios  

do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará; atuação parecida temos também 

na saúde, no qual mais de 40% dos atendimentos registrados pela Secretaria 
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Municipal de Saúde são de outros 56 municípios. Ainda no capítulo 5 analisamos o 

fluxo de pessoas para Pau dos Ferros através dos dados de mobilidade pendular 

para trabalho e estudo, disponibilizados pelo IBGE. Além do volume do fluxo e de 

sua participação na população ocupada e na população estudante, nos quais Pau 

dos Ferros apresentou altos percentuais nos fluxos de entrada para trabalho (16,7) e 

dos fluxos de entrada para estudo (26,3), apresentamos alguns indicadores de 

mobilidade pendular para trabalho e estudo, com destaque para o IEpend6 que varia 

de -1 (alta expulsão) a 1 (alta atração). Pau dos Ferros apresentou IEpend de 0,79, 

o que o caracterizou como o grande receptor de fluxos da sua área de influência.  

Por último fazemos, na conclusão, um apanhado geral dos resultados do 

trabalho, para o qual consideramos que a existência de uma instituição de ensino 

superior em Pau dos Ferros desde 1976, e sua expansão nos anos 2000, foi o 

grande diferencial para sua configuração urbano-regional, tanto em termos de sua 

dinâmica urbana, como da ampliação de sua área de abrangência, contribuindo de 

forma significativa para que Pau dos Ferros assumisse as funções de uma cidade 

média no interior da rede urbana nordestina.  

                                                             
6
 Índice da eficácia da pendularidade. (OJIMA; MARANDOLA JR., 2012). 
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1 AS CIDADES MÉDIAS NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO 

 

As várias transformações vivenciadas, desde fins do século XX, na economia 

mundial, decorrentes da acentuada internacionalização produtiva e financeira, têm 

contribuído de forma significativa para a redução do tempo e da distância, o que tem 

viabilizado um espaço mundial de acumulação (VELTZ, 1999; SASSEN, 1998; 

dentre outros). Sem dúvida, a temporalidade e as espacialidades da riqueza social 

foram alteradas de forma significativa, entretanto, se fazem necessárias ao estudo 

dos recortes regionais e urbanos algumas questões.  

Para Brandão (2007), é preciso retematizar as complexas articulações entre 

desenvolvimento e território, e para isso é importante refletir sobre essa nova onda 

de mundialização do capital, principalmente sobre duas questões: houve alguma 

alteração nas formas de subversão ou aprimoramento do uso que o capital sempre 

fez das escalas espaciais? Qual o papel desempenhado nesse novo contexto pelo 

local, pela região, pelo espaço nacional?    

Sem a intenção de responder a essas questões faremos algumas reflexões 

sobre as abordagens teóricas em torno da questão urbana e regional, bem como 

dos conceitos de espaço, cidade e região, para em seguida trazer a discussão sobre 

as cidades médias e seu papel no desenvolvimento regional.  

 

1.1 Cidade média e região 

 

A discussão em torno do desenvolvimento regional e urbano está dividida em 

duas vertentes teóricas antagônicas: a primeira considera o espaço como um livre 

jogo das forças de mercado, a chamada teoria convencional cujos pilares estão na 

Escola de Chicago; a segunda, a Economia Política Marxista, trata o espaço de 

forma dinâmica, como uma construção social, portanto, produto de disputas e 

conflitos. 

Antes de fazermos uma breve explanação das duas correntes, acreditamos 

ser importante deixar claro que corroboramos com a proposta de Brandão (2007), de 

que as discussões em torno do desenvolvimento regional e urbano devem partir de 

uma visão sólida de produção social do espaço, historicamente determinado, 

resultante de conflitos e consensos que se estruturam em torno do ambiente 

construído.  
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A obra pioneira da escola de Chicago7 constitui “uma versão da política 

econômica, no sentido não marxista, devido a sua ênfase nos efeitos da organização 

econômica e dos processos competitivos na explicação dos padrões agregados de 

comportamento social”. (GOTTDIENER, 2010, p. 39). Essa perspectiva 

comportamental tem como pressupostos teóricos a eficácia da analogia biológica, o 

emprego de princípios darwinianos sociais e a relegação de valores simbólicos ao 

campo da psicologia social em favor do primado da competição econômica.  

As primeiras críticas à escola de Chicago surgiram a partir de 1930, 

principalmente pela relutância dessa Escola em reconhecer a importância que os 

valores culturais desempenhavam nas decisões sobre localização e na sua 

dependência da competição econômica como critério primordial de interação social.  

Nesse período a atenção dos economistas se volta para a cidade. Com a 

aceleração do processo de urbanização, as cidades tornam-se mais importantes na 

organização econômica, social, política e cultural do espaço nacional e regional.  

De acordo com Benko (1999), os estudos da década de 1930 podem ser 

classificados em dois eixos: o primeiro relativo aos efeitos externos da cidade (rede 

urbana, relações com a região e com outras cidades, lógica da repartição do 

espaço); e o segundo é relativo aos mecanismos internos do tecido urbano 

(mercado imobiliário, morfologia urbana, as funções da cidade, o crescimento etc). 

Após a II Guerra Mundial a tradição ecológica retorna graças ao processo de 

suburbanização nos Estados Unidos que leva a uma expansão significativa do 

espaço metropolitano; outro fator que contribuiu para o retorno dessa teoria foi a 

progressiva diferenciação nas funções da cidade durante o esforço nacional de 

guerra que estimulou uma considerável integração regional e internacional das 

atividades produtivas. De um lado, os economistas articulavam uma teoria marginal 

da localização e uma abordagem regional da economia; do outro, os ecologistas 

reformavam a teoria da ecologia humana e propunham um esquema formal de 

análise (complexo ecológico).  

Para Gottdiener (2010), o expoente mais significativo dessa renovação foi 

Amos Hawley (1950), que buscou consolidar os esforços de economistas e 

                                                             
7
 The City, escrita por Robert Park, Ernest Burgess e Roderik Mckenzie, publicada em 1925, é 

considerada a obra pioneira da Escola de Chigago e serve de base para a Teoria Urbana 
Convencional.  
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geógrafos em prol de uma abordagem convencional unificada do ambiente 

construído.  

De acordo com Benko (1999), antes da Segunda Guerra Mundial, o espaço e 

os problemas do espaço eram largamente ignorados pelos cientistas, em especial, 

pelos economistas. No pós-guerra, autores como August Lösch demonstram que a 

dimensão espacial requer uma reflexão de caráter geral paralelamente a uma 

reflexão de caráter temporal.  

Além disso, o sucesso da economia keynesiana ao analisar o circuito 

economico de forma global, traz para o primeiro plano “a importância da distribuição 

espacial das atividades [...] nasce o ordenamento do território.” (BENKO, 1999, p. 6).  

Apesar de alguns programas de ordenamento territorial já terem sido 

utilizados antes (Roosevelt e o New Deal nos Estados Unidos; o primeiro Act na Grã-

Bretanha; dentre outros), o contexto do pós-guerra é diferente. O Estado passa a 

desempenhar importante papel na organização econômica e social na Europa 

Ocidental e na América do Norte, e necessita de instrumentos de planejamento 

eficazes. O papel social dos economistas e planificadores aumenta 

significativamente. Em 1954, Walter Isard organiza um pequeno grupo de 

economistas espaciais numa associação chamada Regional Science Association. 

Nasce a Ciência Regional. 

Para Benko (1999), a Ciência Regional é uma disciplina cruzamento, situada 

na encruzilhada da ciencia econômica, da geografia, da sociologia, da ciencia 

política e da antropologia, cujo objeto de estudo principal é a intervenção humana no 

território.  Para a ciencia regional “o conhecimento e a compreensão dos objetivos, 

dos fins e dos interesses de diversos grupos sociais situados em diferentes pontos 

do espaço são prioritários” (BENKO, 1999, p. 9). 

De acordo com Benko, o desenvolvimento da economia regional no pós-

guerra está ligado à qualificação estatal da região como problema. “A região impõe-

se deste modo como objeto de análise econômica porque se torna preocupação 

primordial de uma consciência coletiva, preocupação que se traduz na necessidade 

de uma política” (1999, p. 11). As noções de liberdade e justiça social também são 

incluídas nesse debate por teóricos como David Harvey e Neil Smith, entre outros, 

para os quais na análise dos problemas regionais as desigualdades sociais devem 

estar incluídas. 
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Para Benko, falar de economia espacial é admitir que há entidades espaciais 

(nacionais, regionais, locais e urbanas) que formam a dinâmica dos processos 

econômicos. “É também constatar que a organização social e econômica, ligada a 

um território tem uma lógica própria, e que os fenômenos econômicos se produzem, 

a partir de um quadro espacial infranacional” (1999, p. 16). 

Andrade (1973) traz o conceito de região geográfica formulado por Cholley 

em meados do Século XX, segundo o qual dois aspectos são fundamentais na 

definição conceitual da região: primeiro, o fato de “região” indicar sempre o resultado 

de uma organização, consequente da presença do homem; segundo, a circunstância 

de ser o conceito eminentemente dinâmico. Andrade (1987) reforça ainda a ideia de 

região ligada à vida em grupo e à organização regional.  

A partir dos anos 1960 a noção de região natural vai passando gradualmente 

para região econômica; e com base nos estudos de Perroux (1961) e Boudeville 

(1961), passa-se a distinguir três tipos de região: a região homogênea de inspiração 

agrícola, a região polarizada de inspiração industrial e a região-plano ou programa 

de inspiração prospectiva, ao serviço das empresas e da administração pública.  

A região homogênea corresponde ao espaço contínuo em que cada parte 

apresenta características que a aproximam uma das outras e, de acordo com 

Andrade (1987), já era bem conhecida por geógrafos, economistas e demógrafos. Já 

a ideia de região polarizada resulta da interdependência existente entre várias áreas, 

que podem pertencer a regiões homogêneas diversas, devido à influência comercial 

das aglomerações urbanas. “O poder de atração que uma cidade exerce em torno 

da área que a cerca, consequente das transações comerciais que realiza com as 

áreas rurais, provoca a formação de áreas de influência e, em consequência, de 

regiões polarizadas.” (ANDRADE, 1987, p. 40).  

A região-plano, por sua vez, é resultante do arbítrio humano, é um espaço 

submetido a uma decisão. “É um instrumento colocado nas mãos de uma 

autoridade, localizada ou não na região, para atingir um fim econômico determinado” 

(BOUDEVILLE, 1961, p. 40).   

Kaiser (1964) retoma a linha de Cholley (1951) admitindo o primado da ação 

do homem na formação das regiões e o dinamismo da concepção regional, ele 

elabora o conceito de região a ser aplicado no mundo desenvolvido e tenta fazer 

uma classificação das formas de utilização do espaço para os países 

subdesenvolvidos.  
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Kayser (1964) caracteriza as regiões nos países desenvolvidos, levando em 

conta três aspectos fundamentais: a solidariedade existente entre seus habitantes; a 

organização em torno de um centro; e a participação em um conjunto. 

Para esse autor, os laços de solidariedade imprimem ao espaço certa 

homogeneidade, mas só tem condições para produzir uma região se forem capazes 

de criar uma organização econômica e social. Cada região se organiza em torno de 

um centro que pode ser chamado de ‘polo’ ou ‘nó’. Esse centro, além de polarizar a 

região em torno de si, orienta e domina a vida econômica de sua área de influência. 

Para Kayser (1964) esse centro é sempre uma cidade, portanto, ele não concorda 

com a elasticidade do conceito de polo para uma área como a Europa, por exemplo. 

Para ele,  

 

a cidade comanda, por mecanismos bem conhecidos, o espaço que 

a cerca, armando como uma teia de aranha as relações comerciais, 

administrativas, sociais, demográficas, politicas, onde ocupa o 

centro. [...] O espaço polarizado, organizado em torno de uma cidade 

é uma região (KAYSER, 1964, p. 306-7).  

 

Ao se referir aos países subdesenvolvidos, o autor acredita que regiões 

organizadas só aparecem de forma excepcional, haja vista uma série de fatores, tais 

como: a descontinuidade das áreas habitadas, a abertura de zona economicamente 

produtiva para o exterior, a existência de fronteiras arbitrárias e a imprecisão da 

regionalização comercial em oposição à regionalização administrativa.  

A partir dessas características, Kayser (1964) apresenta quatro tipos de 

utilização e de organização do espaço nos países subdesenvolvidos: o espaço 

indiferenciado onde há ausência de fluxos organizados, como o Saara e alguns 

trechos da bacia Amazônica; as regiões de especulação caracterizadas pela 

abertura para o exterior; as bacias urbanas que se acham sob a influência de uma 

cidade e na qual os fluxos econômicos e culturais fluem para a cidade, sem haver, 

em contrapartida, um refluxo em sentido contrário, da cidade para a zona rural; e 

regiões de intervenção, que são objetos de programas de desenvolvimento estatais 

no sentido de torná-las uma região organizada.  

Para Lipietz (1987), o espaço em si é o território. E uma região econômica é 

um espaço em si que constitui uma área homogênea de articulação dos modos e 

formas de produção. O termo homogêneo não significa que as diferenças 
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intrarregionais sejam ignoradas, pelo contrário, a forma de articulação individualiza a 

região, bem como suas relações com outras regiões. Diferente de Kayser, que limita 

o conceito de região às instancias subnacionais, Lipietz deixa a escolha da escala à 

apreciação do utilizador do conceito.  

Nos estudos latino-americanos prevaleceu a influência da Cepal, e vários 

estudos regionais e urbanos foram realizados fugindo dos modelos e teorias 

abstratas, analisando a diversidade das cidades e regiões, a partir de suas raízes 

históricas e culturais e diferenciadas estruturas produtivas. Destacam-se também as 

contribuições teóricas de cunho marxista que buscaram analisar as relações entre a 

estrutura e a dinâmica do modo de produção capitalista e sua organização espacial. 

Consideramos importante explorar alguns sentidos que tem permeado nas 

últimas décadas o conceito de região. Para Santos (1999, p. 16), “a região continua 

a existir, mas com um nível de complexidade jamais visto pelo homem. Agora, 

nenhum subespaço do planeta pode escapar do processo conjunto de globalização 

e fragmentação, isto é, de individualização e regionalização”.  

Muller (2001) considera que a categoria região deve ser atualizada, para isso, 

sugere a incorporação de novas noções como rede, infovias e espaço virtual. A 

região pode ser vista como uma escala da territorialidade, uma escala de poder, de 

controle, de estratégias.  

Para Pacheco (1996, p. 32),  

 

A discussão sobre regiões é desde logo uma problemática afeita ao 
desenvolvimento do capitalismo e à conformação de padrões de 
divisão do trabalho que se diferenciam espacialmente, com a 
consequente diferenciação econômica do espaço e, portanto, 
também dos sujeitos que habitam esse espaço.  

 

Brandão (2007) destaca que a partir dos anos 1970, a investigação inspirada 

em Marx, acerca da produção e reprodução social do espaço e do ambiente 

construído, colocou a ênfase na relação entre Estado e capital em sua intervenção 

sobre o espaço8. Entretanto, grande parte do debate não conseguiu ultrapassar as 

teorias abstratas, “apesar de contribuírem para chamar a atenção para a 

problemática das diversidades regionais e urbanas, se mostraram fracassadas em 

seu intento” (BRANDÃO, 2007, p. 67). 

                                                             
8
 Brandão destaca as contribuições de Henri Lefebvre, Manuel Castells, David Harvey, Alain Lipietz, 
Doreen Massey, José Luiz Corragio, Milton Santos, Neil Smith, Edward Soja, entre outros.  
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Para Brandão, não existe uma teoria geral do desenvolvimento regional e 

urbano, as leis de movimento e reprodução só podem ser apreendidas em sua 

realidade histórico-concreta. Para ele, 

 

trata-se de estruturas, dinâmicas, relações e processos 
historicamente determinados. [...] É preciso pensar as regiões e os 
urbanos como loci de reprodução social específicos, investigar sua 
decorrente inserção em uma divisão interregional do trabalho, ou 
seja, analisar a produção de espaços concretos captando suas 

determinações particulares (BRANDÃO, 2007, p. 67-68).  
 

Com o processo de globalização é comum encontrarmos defensores da ideia 

de que o estudo regional não faz mais sentido, de que as escalas intermediárias 

entre o ‘local’ e o ‘global’ não são mais necessárias.  

Diferentemente dessa âncora ideológica propalada internacionalmente, 

Brandão parte do pressuposto de que a acumulação capitalista aperfeiçoa seus 

instrumentos, mobiliza a divisão social e material do trabalho, sempre em beneficio 

da valorização do valor. Partilhamos da concepção de Brandão (2007) de que é 

preciso resgatar os determinantes maiores da lógica da acumulação do capital para 

entender essa atual onda de mundialização capitalista e o papel que desempenham 

nesse novo contexto, o local, a região e o espaço nacional. 

É fato que o capitalismo aperfeiçoou seus instrumentos e aumentou a 

agilidade das escalas e da utilização do espaço. Brandão (2007, p. 52) destaca que  

 
a celeridade e a dimensão das revitalizações, desvalorizações de 
capitais e lugares, ‘desindustrializações’, relocalizações regionais, etc. 
são impressionantes. Surgem novas interdependências, vínculos 
mercantis e não-mercantis, setoriais e territoriais, que redefinem 
circuitos produtivos regionais/locais [...] atualizam-se e desatualizam-
se fluxos de mercadorias e redes de poder com grande rapidez.  
 

Por outro lado, precisamos entender as poderosas contradições existentes 

nesse processo, uma vez que a redução das barreiras espaciais não implica em 

queda da significância do espaço, como local de produção e acumulação do capital. 

Para Harvey (1989, p.276), “quanto menos importantes as barreiras espaciais, tanto 

maior a sensibilidade do capital às variações do lugar dentro do espaço e tanto 

maior o incentivo para que os lugares se diferenciem de maneiras atrativas ao 

capital”. 

Como resultado dessa contradição, temos a fragmentação da insegurança e 
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do desenvolvimento desigual no interior de uma economia globalizada que tem 

convivido historicamente com a tensão entre centralização e descentralização, que 

podem aparecer de várias maneiras. Concordamos com a afirmação de que “o 

capital não somente produz o espaço em geral, mas também produz as reais 

escalas espaciais que dão ao desenvolvimento desigual sua coerência” (BRANDÃO, 

2007, p. 54).  

Importante também é a distinção entre região enquanto conceito e 

regionalização enquanto método operacional. Já nos anos 1970, Andrade (1973, p 

61) ressaltava que o espaço é “um verdadeiro mosaico, dividido em torno de regiões 

polarizadas e que estas não são estáticas, permanentes. Elas têm fronteiras que ora 

se expandem e ora se contraem em função a maior ou menor força polarizadora do 

seu núcleo”. 

Para Haesbaert (2001, p. 278),  

 

Não há uma relação unívoca no sentido simplista de que a 
regionalização seria um processo e a região seu produto. A 
regionalização enquanto instrumento e técnica de recorte do espaço 
geográfico geralmente está ligada a um objetivo prático, a 
necessidade do pesquisador ou mesmo do planejador [...] A 
regionalização pode ser então vista como um produto de um 
reconhecimento de diferenciação no/do espaço geográfico. Neste 
caso, a definição de ‘região’ (na verdade um recorte espacial) irá 
variar de acordo com os propósitos do estudo ou com a finalidade do 
trabalho. Frequentemente, aí, a regionalização adquire um caráter 
normativo: não se trata tanto de reconhecer um fato (a existência da 
região), mas de indicar a forma com que a região deve ser construída 
tendo em vista um determinado ordenamento requisitado para o 
território.  

 

Limonad (2004) ressalta que as regionalizações possíveis para um território 

podem apresentar variações em função da finalidade a que se propõe atender ou 

ainda ter concepções variadas desde as regiões funcionais até as regiões 

polarizadas.  

Para Bitoun, as metodologias utilizadas para delimitações de regiões 

dialogam com contextos geopolíticos e arranjos políticos-administrativos que 

influenciam os trabalhos de delimitação e classificação. Para ele, “[...] as 

regionalizações e tipificações são representações intermediárias a serem debatidas 

como tais pelos produtores de conhecimento e pelos agentes sociais, sendo 

essencial, então evitar que essas representações sejam reificadas” (2013, p. 1).  
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No Brasil, apesar da permanência das “Regiões Históricas”, é recorrente a 

busca de outras regionalizações. Bitoun (2013) destaca outras categorias 

geográficas de regiões: 1) Regiões naturais simples – delimitações espaciais cuja 

homogeneidade decorre de um único fator natural, como por exemplo, as bacias 

hidrográficas; 2) Regiões naturais complexas – entidades espaciais delimitadas por 

superposição de fatores naturais, essa regionalização estava inserida no contexto 

político do Estado Novo e visava a fortalecer uma representação do país que 

ultrapassava a representação por estados, sem romper com as oligarquias 

estaduais; 3) Regiões geográficas ou humanas – entidades cujo conceito remonta à 

tradição da escola regional francesa, que associou a natureza à sua transformação 

pelo trabalho humano. Esse conceito norteou os trabalhos do IBGE nos anos 1950 

que identificaram, em cada Estado, Mesorregiões (naturais) e Microrregiões (fatores 

humanos); 4) Regiões polarizadas – regiões fundamentadas nas áreas de influência 

das atividades terciárias e secundárias situadas nas cidades que geram fluxos 

centrípetos e centrífugos e a partir destas, compõem uma rede urbana de polos 

hierarquizados. Essa definição foi introduzida por Michel Rochefort e fundamenta 

ainda hoje os estudos do IBGE sobre hierarquia urbana.  

Este último conceito e método de regionalização é bastante ‘aderente’ às 

teorias de polos de crescimento e nortearam diversas regionalizações nas décadas 

de 1970, como a institucionalização das regiões Metropolitanas e o Programa de 

Cidades de Porte Médio. No Brasil, atualmente os debates vêm se deslocando da 

noção de hierarquia urbana para a adoção do policentrismo como estratégia de 

desenvolvimento regional. 

Brandão (2007) propõe que a devida análise crítica do movimento desigual da 

acumulação de capital no espaço requer a verificação articulada dos processos de 

homogeneização, de integração, de polarização e de hegemonia nos recortes 

territoriais. Conceitos que, segundo o autor, atualizados, constituem-se em elemento 

fundante de uma perspectiva crítica que assuma como constitutiva a dimensão 

espacial dos processos econômicos e sociais.  

O quadro 1 mostra de forma sintética as características e determinações de 

cada um desses processos.  
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Quadro 1 – Características e determinações dos processos econômicos e 

sociais 

Processos, 
dimensões, 

forças 

 
Homogeneização 

 
Integração 

 
Polarização 

 
Hegemonia 

Características Homogeneíza as 
condições de 
reprodução do 
capital 

Enlace de 
espaços e 
estruturas 
produtivas 

Dominação e 
irreversibilidade 

Sistema de 
influência 
baseada no 
consentimento 
ativo 

 
 
Determinações 

O movimento do 
capital a partir de 
suas determina-
ções conceituais 
mais simples, 
abstratas e gerais 

 
Processo 
concorrência  

Natureza 
desigual e 
combinada do 
processo de 
desenvolvimento 

Correlação de 
forças sociais 
e politicas 

Ser Capital em geral Pluralidade 
dos capitais 

Hierarquias Poder político 

 
 
Resultados 

Espaço unificado 
para a valorização 
do capital 

Pugna das 
diversas 
frações do 
capital no 
concerto de 
uma divisão 
social do 
trabalho 

Sistema de 
relações centro-
periferia 

Poder desigual 
de decisão 

Fonte: Brandão (2007, p.71) 

 

Brandão reforça ainda que a homogeneização deve ser entendida como o 

movimento universalizante do capital, arrebatando mesmo os espaços mais remotos 

a um único domínio. Para o autor, 

 

esse processo [homogeneização] não delimita regiões, mas 
sobretudo desfaz fronteiras territoriais, buscando criar condições 
básicas universais para o valor se valorizar em termos absolutos e 
universais, abrindo horizontes e dispondo espaços para a valorização 
capitalista mais ampla (BRANDÃO, 2007, p. 71). 

 

Vale ressaltar que a homogeneização não tem nada de niveladora de 

desigualdades. Para ele, “esse processo homogeneizador (de relações mercantis) 

cria e recria estruturas heterogêneas e desigualdades em seu movimento” 

(BRANDÃO, 2007, p. 73). 

A integração, por sua vez, deve abranger a coercitiva concorrência como 

seletividade impositiva que opera naqueles espaços e horizontes abertos pela 
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homogeneização. Ela força as economias aderentes à convergência e à 

reacomodação das estruturas produtivas regionais.  

Para Brandão (2007, p. 77), 

 

O campo teórico da problemática regional e urbana começa a ganhar 
contornos concretos a partir desses enlaces e engates que a coerção 
concorrencial impõe a todos os capitais e suas frações. [...] esse 
processo contribui para o desenho de fronteiras e a estruturação de 
escalas.  

 

A dinâmica da acumulação de capital, no longo prazo, leva a integração 

nacional, formando um único espaço de valorização, embora esse processo não 

diminua as especificidades intrarregionais e inter-regionais. Brandão (2007, p. 79) 

reforça que a integração coloca de forma clara a questão do fosso do nível de 

desenvolvimento das forças produtivas entre as regiões, impondo a conscientização 

da “natureza desigual do processo de desenvolvimento capitalista e explicitando 

uma questão regional, que ganha foros de problemática concreta a ser enfrentada 

no e pelo Estado”. 

Com a consolidação desse processo, torna-se impossível que uma única 

região possua uma matriz produtiva densa e integrada, de acordo com Cano 

(1998a), resta a cada região desprender-se de qualquer ‘ingenuidade’ de buscar 

autonomia econômica, a partir da integração, as regiões periféricas passam a ser 

‘acionadas’ a partir da economia do centro. 

A terceira dimensão espacial da acumulação de capital apontada por Brandão 

(2007) é a polarização, que deriva da própria natureza desigual e combinada do 

desenvolvimento capitalista. O desenvolvimento das forças produtivas gera 

polaridades, ‘campos de forças’ desigualmente distribuídos no espaço, 

centralidades, estruturas de dominação fundadas na assimetria e na 

irreversibilidade.  

Para Brandão (2007, p. 81),  

 

Analisar o alcance e a esfera de influência do pólo, detectar as 
interdependências das atividades e as decisões dos agentes 
econômicos, mapear a atuação de um arranjo de forças central, dos 
núcleos de mais alto nível e a repercussão em seus complementos 
periféricos, que são tributários, são tarefas-chave para estruturar o 
campo temático dos estudos regionais e urbanos.  
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Dessa força polarizadora deve ser retida a existência de uma força de 

interação entre os nós (centros de decisão) em torno dos quais gravitam espaços 

satelitizados, com baixo poder autônomo e endógeno de decisão. Os fluxos não se 

distribuem de forma aleatória, nem com a mesma intensidade, os fluxos mais 

importantes tendem a se orientar na direção dos centros dominantes.  

Brandão (2007) reforça ainda que o capitalismo desenha e redesenha “novas 

geografias” produzindo novas escalas, novos pontos nodais, rearranjando as forças 

da polarização, da heterogeneidade e da dominação regionais.  

Nessa dinâmica 

 

muda o padrão de articulação da diversidade regional. Mudam os 
núcleos dinâmicos de comando que exercem diferentes espécies de 
atratividade e dominação e geram estratégicos pontos, eixos e nós 
de maior ou menor potencia reprodutiva e capacidade de 
apropriação. [...] as relações entre as regiões dominantes e as 
regiões subordinadas tem-se transformado rapidamente, na medida 
em que o sistema capitalista aperfeiçoou uma série de instrumentos 
técnicos organizacionais, etc. que lhe permitiu avançar em sua 
seletividade geográfica (BRANDÃO, 2007, p. 82). 

  

Nesta perspectiva, a polarização não precisa mais ser atrelada aos conceitos 

de indústria motriz, efeitos de filtração nem estar diretamente vinculada à variável 

distância. É o poder de controle das matrizes do grande capital que possibilita 

‘ondas desconcentracionistas’ a partir do centro.  

 Para Brandão (2007), o quarto e último elemento fundante das relações entre 

espaço e escalas geográficas é hegemonia. É nesse âmbito que se deve esclarecer 

como a questão das diversidades regionais se apresenta como uma questão de 

Estado, expressando-se como uma “questão regional”.  

A hipótese do autor é que a chave para analisar as questões regionais e 

urbanas/rurais no caso do Brasil se encontra na hegemonia política do bloco de 

poder e das diversas frações do capital mercantil responsáveis por nosso atraso 

político, produtivo e social.  

É preciso investigar que forças sociais comandam o aparato de direção, 

através da análise do sistema de aliança de classes com capacidade de “dar uma 

base social necessária ao Estado”, partindo do estudo do processo de conquista, 

realização e manutenção da hegemonia.  
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Há princípios gerais que podem ser utilizados para explicar cada caso 

concreto, mas estes só se evidenciam na medida em que se resgatam as 

especificidades. Reter as determinações gerais e procurar recorrerentemente 

decifrar as ‘situações reais’ são o grande desafio que enfrentam os pesquisadores 

das questões urbanas e regionais.  

Esses desafios são enfrentados pelos pesquisadores das cidades médias, 

cujos estudos, atualmente, têm dado especial atenção às suas funções regionais, o 

papel que exerce na sua área de influência e os relacionamentos com outros centros 

urbanos. 

 

1.2 As cidades médias e seu papel no desenvolvimento regional 

 

As cidades médias tornam-se objeto de atenção nos anos 1960, nas políticas 

de desenvolvimento e ordenamento do território em vários países europeus. De 

acordo com Ferrão, Henriques e Neves (1994), os objetivos do planejamento 

visavam, por um lado, à continuidade do crescimento da economia e, por outro lado, 

corrigir eventuais desarranjos na organização do território, no sentido de evitar 

excessiva concentração de população e de atividades, estimulando, assim, os 

mecanismos de desconcentração.   

No Brasil, os estudos sobre as cidades médias ganham destaque no meio 

acadêmico e na elaboração de políticas públicas, especialmente, com as políticas de 

planejamento urbano e regional a partir dos anos 1970. A concentração da produção 

e da riqueza e o consequente processo de migração que a acompanhou, 

impulsionou a elaboração de políticas de desconcentração urbano-regional que 

visavam a fortalecer cidades de médio porte no sentido de conter os fluxos 

migratórios e amenizar os problemas tipicamente urbanos, como, por exemplo, os 

referentes à moradia.  

As mudanças recentes ocorridas na economia mundial, dentre as quais 

destacamos o acentuado processo de internacionalização dos fluxos de capital e de 

mercadorias, com seus consequentes impactos na organização da produção, 

parecem ter dado novo impulso ao interesse pelas chamadas cidades médias.  De 

acordo com Amorim Filho e Serra (2001), as cidades médias continuam a ser 

valorizadas como fator de equilíbrio para as redes e hierarquias urbanas, bem como 
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por exercer as funções de relação e intermediação com as grandes cidades e com 

as pequenas cidades e o meio rural.  

O termo “cidade média”, apesar de muito utilizado, não possui uma definição 

teórica precisa, e muito menos consensual. Nos diversos estudos existentes sobre 

esse tipo de cidade, é comum encontrarmos as expressões “cidade de porte médio”, 

“cidade de média dimensão”, “cidade intermédia/intermédiária”, “centros regionais e 

sub-regionais”, com o mesmo significado ou com significado similar ao de “cidade 

média”.  

De acordo com Corrêa (2007), a noção ou possível conceito de cidade média 

deriva de uma construção intelectual, e enquanto tal, inserida em determinado 

conceito histórico e geográfico. Com a substituição do padrão demográfico 

caracterizado por cidades de diversos tamanhos e pouco articuladas por uma rede 

urbana mais articulada e dotada de centros mais diferenciados entre si, pode-se, 

então, falar em cidades médias.  

Os primeiros conceitos de cidade média levavam em conta critérios 

estritamente quantitativos, em especial a dimensão populacional. O limite 

populacional mínimo para uma cidade ser considerada média variava de acordo com 

os autores e com a realidade de cada país. De acordo com Amorim Filho e Serra 

(2001), não existia uma idéia consensual do que seriam as “cidades médias”, e o 

critério demográfico era capaz apenas de identificar o grupo ou a faixa que poderia 

conter as cidades médias. 

Para os autores, os temas ligados às cidades médias constituem a grande 

contribuição da década de 1970 em termos de planejamento urbano-regional, em 

especial na Europa do pós-guerra, “quando se manifesta a necessidade de uma 

nova planificação: o aménagement du territoire.” (AMORIM FILHO; SERRA, 2001, p. 

5). 

Foi nesse ambiente que se reconheceram as potencialidades das cidades 

médias e à sua valorização no domínio das políticas regionais. Calcados na teoria 

da localização, os teóricos funcionalistas acreditavam que as cidades médias eram 

“as únicas cuja dimensão garantia a ocorrência de economias externas e às quais se 

associavam hinterlands suficientemente vastos para permitirem a difusão alargada 

dos benefícios da concentração de atividades.” (FERRÃO; HENRIQUES; NEVES, 

1994, p. 1125). 
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Um segundo critério bastante utilizado pela literatura para classificar as 

cidades médias é sua funcionalidade, sua centralidade urbana e administrativa, bem 

como seu papel no desenvolvimento regional. As principais funções dessas cidades 

seriam reduzir os movimentos migratórios através da ampliação da oferta de 

empregos e serviços à população do meio rural e das cidades menores no seu 

entorno.  

De acordo com Esteban y López, (1989, p. 9), 

 

El objetivo principal de una política de promoción de las ciudades 
medias es, primordialmente, el potenciar los empleos, equipamientos 
y servicios necesarios em su area de influencia com el fin de reducir 
al minimo los movimientos migratorios campo-ciudad.  

 

Rencentemente uma gama de autores tem proposto a utilização do termo 

cidade intermédia ou cidade intermediária, em cujo escopo está embutido critérios 

de natureza qualitativa, dentre eles a idéia de um espaço de relações estruturados 

em nós e fluxos. Esse conceito destaca os aspectos relacionais entre as cidades e 

entre as cidades e regiões bem como seu papel de intermediação.  

Diante da diversidade de estudos e contribuições na definição do que é uma 

‘cidade média’, iremos agrupar as discussões em duas perspectivas de cunho  

teórico-conceitual: uma que toma por base as dimensões quantitativas e outra que 

leva em conta as funções urbanas e a influência regional. Dessa forma, além da 

ótica clássica da dimensão populacional traremos “um novo olhar” sobre as cidades 

médias sob a ótica do seu papel de intermediação e da qualidade da urbanização 

existente nessas cidades, no sentido de apreender o conceito de cidade média hoje 

e o de cidade (inter) média, sendo este último basilar do nosso estudo. 

 

1.2.1 As cidades médias sob a ótica da dimensão populacional 

 

Apesar de não haver formulações em termos de definições absolutas, o 

critério demográfico tem sido o mais utilizado para identificar as cidades médias. 

Esse critério toma a população urbana como proxy do tamanho do mercado local, 

assim como um indicador para o nível de infraestrutura existente e grau de 

concentração das atividades. (AMORIM FILHO; SERRA, 2001)  
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Para Avelino (1997), no período do pós-guerra, o conceito de cidade média 

tinha um componente essencialmente quantitativo relacionado com a dimensão 

demográfica. A partir das décadas de 1950 e 1960, à dimensão demográfica foi 

associada uma lógica funcional que refletia a forma de encarar o funcionamento dos 

sistemas urbanos de acordo com os princípios da Teoria de Christaller.  

Importante ressaltar que as dimensões das cidades divergem de acordo com 

o sistema urbano em que o estudo será realizado. Não serão iguais os tamanhos de 

uma cidade média na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na África. Nos 

países da Europa Ocidental são denominadas cidades médias, aquelas que têm  

entre 20.000 e 200.000 habitantes; já na França, a dimensão oscila entre 20.000 e 

100.000 habitantes (ESTEBÁN; LÓPEZ, 1989). 

As cidades de média dimensão eram vistas na Europa como importantes 

instrumentos para resolver os desequilíbrios territoriais, travar o crescimento 

excessivo das metrópoles e favorecer o aparecimento de polos de desenvolvimento 

regional. Ferrão, Henriques e Neves (1994) apontam que as cidades médias eram 

tidas como as únicas cuja dimensão garantia a ocorrência de economias externas e 

às quais se associavam hinterlands suficientemente vastos para permitirem a 

difusão alargada dos benefícios da concentração de atividades.  

O quadro 2 a seguir, sintetiza o que ao autores chamam de visão 

convencional das cidades médias, que predominou na Europa nos anos 1960 e 

1970.  

 
Quadro 2 - A visão convencional das cidades médias: síntese dos principais 

aspectos  

Critérios de 
caracterização 

Dimensão demográfica (associada às vantagens decorrentes de economias 
externas) 
Posição hierárquica no seio da rede urbana nacional (papel de articulação entre 
os níveis superiores e inferiores) 
Área de influência de nível regional (capacidade difusora à escala regional) 

Papel nas 
políticas de 
desenvolvimen
to e 
ordenamento 
do território 

Polos regionais estimuladores do crescimento econômico e do reequilíbrio 
territorial 
Políticas de intervenção estatal centradas em:  

 Melhoria das condições de atratividade e recepção de investimento 
exógeno (sobretudo infraestrutura); 

 Criação de equipamentos e serviços sociais de âmbito regional; 

 Melhoria das condições de acessibilidade aos centros urbanos de 
escalão superior. 

Reorientação nos anos 1970, privilegiando: 

 Reequipamento; 

 Reabilitação do patrimônio edificado; 

 Melhoria das condições de vida.  

Fonte: Ferrão, Henriques e Neves (1994, p. 1126) 
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No Brasil, os parâmetros utilizados seguiram o padrão internacional, com o 

privilégio dos aspectos quantitativos relacionados diretamente com a dimensão 

demográfica associada com uma lógica funcional. Amorim Filho e Serra (2001) 

sintetizam esses atributos em: interações constantes com seu espaço regional 

subordinado e aglomerações superiores; tamanho demográfico e funcional suficiente 

para desempenhar o papel de centro de crescimento regional; capacidade de 

receber e fixar migrantes servindo como pontos de interrupção do movimento 

migratório na direção das grandes cidades; e diferenciação do espaço intraurbano, 

com centro funcional e uma periferia dinâmica.   

Para os autores, esses atributos refletem algumas das razões pelas quais a 

preocupação com as cidades médias tenham adquirido visibilidade e amplitude nas 

discussões e na política nos anos 1970, uma vez que os principais objetivos das 

políticas urbanas implantadas no período buscavam: promover maior equilíbrio 

interurbano e inter-regional; interromper o fluxo migratório para as grandes cidades; 

e multiplicar os postos avançados da expansão do sistema capitalista (AMORIM 

FILHO; SERRA, 2001, p. 9). 

De acordo com Amorim Filho e Serra (2001, p. 3) 

 

Na década de 1970, quando o problema da desconcentração 
espacial das atividades ocupava posição central nas agendas de 
políticas urbanas de diversos países, era possível identificar como 
limite demográfico inferior das cidades médias populações entre 20 
mil e 50 mil habitantes; já o limiar demográfico superior encontrava-
se em quase todos os países, entre 100 mil e 250 mil habitantes.  

 

Entretanto, a dimensão populacional não era consenso entre os estudiosos 

das cidades médias. Andrade e Lodder (1979) consideravam as cidades médias, 

centros urbanos com população entre 50 mil e 250 mil habitantes, já Santos (1994) 

definiu 100 mil como limite mínimo para as cidades médias.   

O II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) tratou explicitamente da 

importância estratégica das cidades médias: “nas regiões desenvolvidas, como 

necessário para desconcentração industrial da RMSP, nas regiões menos 

desenvolvidas, para ocupação territorial e atração de fluxos migratórios” (AMORIM 

FILHO; SERRA, 2001, p. 15). 
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De acordo com Steinberger e Bruna (2001), os centros de porte médio foram 

entendidos como uma escala funcional urbana indispensável para apoiar a 

desconcentração e a interiorização.  

O Programa governamental “Cidades de Porte Médio” foi instituído em 1976 e 

tinha como objetivos: propiciar novos polos de desenvolvimento, desconcentrar a 

população e as atividades econômicas, criar novos empregos e reduzir disparidades 

de renda.  

De acordo com Andrade e Lodder (1979) o Programa surgiu num período em 

que o Brasil passava por uma nova etapa na consolidação da rede urbana com a 

concentração nas metrópoles, e com o aparecimento de subsistemas regionais 

ligados às metrópoles regionais. Sobre esse Programa, os autores afirmam que: 

 

Estabeleceu-se, assim, uma estrutura urbana com centros primazes 
que dominavam uma hierarquia de cidades nos espaços periféricos. 
[...] uma estrutura multi-hierarquizada baseada em cidades primazes, 
com vasta rede de pequenas cidades sem função complementar às 
grandes metrópoles, servindo apenas como uma ponte entre e 
campo e o meio urbano desenvolvido. (ANDRADE; LODDER, 1979, 
p. 29).  

 

Apesar das críticas, o Programa “Cidades Médias”, na década de 1970, foi de 

grande importância para o sistema urbano brasileiro, sendo responsável pelo 

equilíbrio interurbano e urbano regional das regiões onde elas se situavam e pelo 

interrompimento dos fluxos migratórios rumo às metrópoles e às grandes cidades.   

A cidade média era, portanto, cada vez mais necessária porque representava 

uma das alternativas de manutenção do sistema econômico vigente, como válvulas 

de desconcentração para diminuir o mau funcionamento do sistema capitalista. As 

cidades médias aparecem como postos avançados do sistema socioeconômico 

nacional, pontos de ligações essenciais à manutenção do funcionamento do sistema 

político econômico mundial. Amorim Filho e Serra (2001) destacam também a 

atuação das cidades médias na diminuição dos desníveis regionais.  

Essa política de desconcentração que resultou em certo fortalecimento das 

cidades médias foi interrompida na década de 1980, em grande parte como 

resultado da crise instalada na economia do país, a partir da qual a política 

governamental passa a priorizar a estabilidade monetária em detrimento da 

continuidade do projeto de desenvolvimento econômico regional.  
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1.2.2 Um novo olhar sobre as cidades médias: a intermediação e a qualidade da 

urbanização como focos principais 

 

Pontes (2006) afirma que as cidades médias passaram por várias 

reformulações nos seus papeis. Na concepção da autora, a cidade média seria um 

“centro urbano com condições de atuar como suporte às atividades econômicas de 

sua hinterlândia, bem como ela atualmente pode manter relações com o mundo 

globalizado, construindo uma rede geográfica superposta à que regularmente 

mantém com suas esferas de influência” (PONTES, 2006, p. 334). 

Um dos aspectos das mudanças ocorridas na estrutura de produção é o 

crescimento significativo do setor terciário também nas cidades médias. Devemos 

entender em primeiro lugar que quando falamos de setor terciário estamos tratando 

não apenas dos tradicionais serviços individuais e coletivos, mas também dos novos 

serviços, sobretudo os logísticos, de informação, de comunicação, de transporte, de 

educação e de turismo, entre outros.  

De acordo com Pontes, deve-se analisar melhor o caráter do terciário. “Seu 

papel enquanto esfera particular da circulação do capital quase nunca é frisado. E, 

entretanto, é precisamente sob esses aspectos que a chamada terciarização pode 

ser melhor entendida” (2006, p. 335).  

Nesse mesmo sentido, Veltz afirma que o aumento do setor terciário não 

significa a substituição de uma economia industrial por uma economia de serviços, a 

própria forma de quantificar os serviços precisa ser revista, uma vez que “o 

crescimento dos serviços prestados às empresas está fortemente ligado à 

externalização crescente de atividades anteriormente integradas na organização [...], 

de forma que nas grandes cadeias econômicas, a produção de bens materiais e de 

serviços se interpenetra e se sustentam mutuamente.” (VELTZ, 1999, p.173). 

Nesta perspectiva, Amorim Filho e Serra (2001) destacam duas vertentes que 

emergiram com a revolução na economia, na geopolítica e nas comunicações 

mundiais: na primeira destaca-se o fortalecimento do papel de articulação e 

intermediação desempenhado pelas cidades médias como fundamental para a 

implantação, o desenvolvimento e a expansão de eixos e corredores de transportes 

e comunicações, de redes de todo tipo e de redes especiais, tais como as das 

tecnópolis; e na segunda incluem-se características até então não contempladas nos 

estudos e projetos das cidades médias, como qualidade de vida, questões relativas 
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a patrimônio e identidade, bem como aquelas referentes a valores, motivações e 

preferências sociais e individuais, fortemente correlacionadas com o direcionamento 

de fluxos turísticos de massas humanas cada vez maiores.  

Steinberger e Bruna (2001) também ressaltam a relevância do papel das 

cidades médias na atual configuração da rede urbana, na perspectiva das cidades 

médias serem elos que favorecem a ligação entre os espaços urbano e regional e 

entre os interesses públicos e privados.  

Para as autoras,  

 

O elo urbano-regional lhes confere papel de núcleos estratégicos da 

rede urbana brasileira, na media em que congregam as vantagens do 

estar aglomerado no espaço e a possibilidade de estarem articuladas 

a um espaço regional, mais amplo, que conforma sua área de 

influência. [...] o elo público-privado lhes permite ao mesmo tempo 

satisfazer as necessidades de maximizar tanto a prestação de 

serviços pelo poder público como as expectativas dos investidores da 

iniciativa privada e dos moradores, dado que as economias de escala 

e de urbanização suplantam as deseconomias das grandes cidades  

(STEINBERGER; BRUNA, 2001, p. 71). 

 

É nesse novo contexto econômico da globalização e das reconfigurações 

territoriais provocadas pela reestruturação produtiva que vários autores têm proposto 

a utilização do termo cidade intermédia ou cidade intermediária, em cujo escopo 

está embutido critérios de natureza qualitativa, dentre eles a ideia de um espaço de 

relações estruturados em nós e fluxos. O conceito de cidade 

intermédia/intermediária introduzido pelo francês Michel Gault no final dos anos 

1980 “valoriza os critérios de natureza qualitativa em detrimento da excessiva rigidez 

demográfica.” (AVELINO, 1999, p. 466).  

Para além de uma mudança nominal, Ferrão, Henriques e Neves destacam 

que o novo conceito é uma concepção mais rica e alargada que realça os aspetos 

relacionais. De acordo com os autores, o duplo sentido de intermédio/intermediário 

 

sugere a ideia de um espaço de relações (entre cidades e entre 
cidades e regiões), estruturados em nós e fluxos, onde a ‘cidade 
intermédia’ é (ou pode e deve ser) um medianeiro, um ponto de 
encontro e de passagem obrigatória. (FERRÃO; HENRIQUES; 
NEVES, 1994, p. 1128).  
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A cidade intermédia é, portanto, uma cidade integrada no circuito de relações 

que se estabelece nos sistemas urbanos nacional e internacional. Para alcançar tal 

integração, a cidade deve possuir  boa rede de comunicações, nível de instrução e 

de capacidade de investigação superior à média, ambiente residencial atrativo, 

diversidade de oportunidades de emprego, núcleo urbano central eficiente, forte 

apoio às atividades culturais e instituições públicas ativas. 

O grupo espanhol coordenado por Josep Llop Torné e Carme Bellet Sanfeliu 

contempla cidades que estão na faixa de 20.000 a 2.000.000 de habitantes. Para 

Sanfeliu (2000), a definição da ‘cidade intermédia’ deve privilegiar os contextos 

territoriais e socioeconômicos dos diversos estados e nações em que estas cidades 

estão localizadas, bem como o papel de intermediação entre as grandes áreas 

urbanas e amplos espaços rurais que estão em sua área de influência.  

A autora destaca ainda que 

 

En primer lugar debemos apuntar que las situaciones intermedias 
necesitan referirse a unos contextos territoriales concretos y 
definidos, necesitan referenciarse a las redes y jerarquías urbanas 
existentes em diferentes áreas y contextos socioeconómicos, de la 
misma manera que la definición de ciudad es diferente en los 
diferentes estados y naciones ya que parte de una realidad 
socioeconómico y cultural determinada. En segundo lugar debemos 
apuntar que las ciudades intermedias lo son por el papel de 
intermediación que cumplen entre las grandes áreas urbanas y 
amplias áreas rurales de las que son centro de influencia 
(SANFELIU, 2000, p. 6). 
 

Nessa mesma linha, Torné y Sanfeliu (2000) destacam as cidades 

intermédias como centros de  bens e serviços para sua área de influência e centros 

de interação social econômica e cultural. Nas palavras dos autores, essas cidades  

 

i) son centros servidores de bienes y servicios más o menos 
especializados para la población del mismo municipio y de otros 
municipios (asentamientos urbanos y rurales), más o menos 
cercanos, sobre los que ejerce cierta influencia; ii) son centros de 
interacción social, económica y cultural, el corazón económico de 
amplias áreas rurales en las ciudades del Tercer Mundo; iii) son 
asentamientos ligados a redes de infraestructuras que conectan las 
redes locales, regionales y nacionales y algunas, incluso, con fácil 
acceso a las internacionales (como en el caso de las ciudades 
medias de las periferias metropolitanas). Son nodos que articulan 
flujos, puntos nodales, de referencia y de acceso a otros niveles de la 
red; e, iv) son centros que suelen alojar niveles de la administración 
de gobierno local, regional y subnacionales a través de los cuales se 
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canalizan las demandas y necesidades de amplias capas de la 
población. La descentralización administrativa y gubernamental a 
estos niveles, a estas escalas, lleva consigo una mejor comprensión 
del medio sobre el cual desarrollar proyectos y medidas más acordes 
con la realidad y necesidades de dicho medio (TORNÉ; SANFELIU, 
1998, p. 6).  

 

De acordo com Ferrão, Henriques e Neves (1994, p. 1136), as cidades 

intermédias possuem dois trunfos importantes,  “a existencia de uma rede densa de 

circulação informal da informação e proximidade identitária propícia à cooperação 

empresarial e institucional”. 

Os autores defendem que devem ser pensadas para esse tipo de cidade 

estratégias de intervenção diferenciada, com grande carga simbólica que possa a vir 

ciar novas centralidades e, nas manchas urbanas já consolidadas, possam promover 

uma transformação qualitativa das realidades existentes, no sentido de uma 

integração funcional mais intensa e de uma qualidade de vida mais elevada. Por fim, 

Ferrão, Henriques e Neves (1994) propõem que as cidades intermédias sejam 

pensadas/planejadas levando-se em conta sua função no desenvolvimento regional. 

Além dos estudos europeus sobre o papel das cidades médias como 

instrumento de desenvolvimento territorial, gostariamos de destacar também alguns 

estudos sobre essas cidades na América Latina, mas especificamente na Argentina: 

são os estudos do Grupo de Estudios sobre Desarrollo Urbano – GEDEUR e de 

Bahía Blanca –Argentina.  

Michelini e Davies9 (2009) utilizam como critérios quantitativos o limite entre 

20.000 e 250.000 para identificar as cidades médias argentinas, mas utilizam 

também os critérios qualitativos, dentre os quais as funções que a cidade tem com 

seu entorno mais ou menos imediato, sua área de influência e seu potencial de 

intermediação entre as cidades maiores e os espaços rurais. 

Os autores defendem a hipótese de que as cidades intermédias apresentam 

importantes potencialidades que devem ser levadas em conta na hora de repensar 

as políticas de desenvolvimento regional na Argentina. Dentre essas 

potencialidades, eles destacam que as cidades intermédias são: 

 

[...] ciudades dotadas de una masa crítica institucional y empresarial 
relativamente más elevada que el resto de centros urbanos em cada 
contexto regional, lo que les confiere un dinamismo particualr 

                                                             
9
 Do GEDEUR.  



55 
 

convirtiéndolas en actores privilegiados a la hora de plantear 
proyectos de desarrollo local o liderar proyectos de desarrollo a 
escala regional; [...] ese contexto institucional y empresarial se 
traduce, por tanto, en una dotación diferencial en términos de capital 
humano así comod e recursos técnicos, económicos y financieros; 
[...] son centros urbanos relativamente mejor conectados con el resto 
del territorio que los centros urbanos de menor jerarquía (MICHELINI; 
DAVIES, 2009, p. 5).  

  

Para que essas potencialidades se tornem de fato um diferencial para as 

cidades intermédias é necessário a atuação do governo local como articulador junto 

às instâncias superiores do Estado, dos projetos públicos e também dos projetos 

privados. Também desempenham importante papel as demais instituições públicas e 

privadas. De acordo com Michelini y Davies (2009), a capacidade dessas instituições 

para defender projetos concretos em função do futuro do território se constitue em 

um elemento diferenciador entre as cidades. Por último, mas não menos importante, 

os autores ressaltam a  importância dos cidadãos e sua capacidade de mobilização 

e organização na defesa dos projetos que possam vir a beneficiar suas cidades.  

Para Prieto, Schoroeder y Formiga10 (2011), as cidades intermédias 

constituem-se em centros regionais de equilibrio e regulação tanto na perspectiva 

demográfica como econômica. De acordo com as autoras, as possibilidades de uma 

cidade intermédia estão condicionadas a:  

 

a) su base económica y sus relaciones con el sistema global; b) 
su articulación al sistema urbano regional y nacional, y c) el 
aprovechamiento de ventajas comparativas en materia de 
producción, oferta de sevicios, infraestructura, generación de 
conocimiento e información (PRIETO; SCHOROEDER; FORMIGA, 
2011, p. 4). 

 

As autoras ressaltam ainda que as cidades intermédias contam com massa 

critica suficiente para atuar como intermediárias entre as grandes cidades e os 

espaços rurais, podendo atuar como provedoras de bens e serviços especializados, 

em especial educação e saúde, assim como centros de interação social, econômica 

e cultural para seu entorno.  

No Brasil, autores como Amorim Filho e Serra (2001), Sposito (2001) e 

Soares (1999), dentre outros, também enfatizam a função de centro intermediário 

exercida pelas cidades médias.  

                                                             
10

 Professoras da Universidad del Sur, Bahía Blanca.  
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De acordo com Amorim Filho e Serra (2001), as cidades médias continuam a 

ser valorizadas como fator de equilíbrio para as redes e hierarquias urbanas, bem 

como por exercer as funções de relação e intermediação com as grandes cidades e 

com as pequenas cidades e o meio rural.  Para os autores, o papel de articulação e 

intermediação são fundamentais para a implantação, o desenvolvimento e a 

expansão dos corredores de transporte e comunicações.  

Sposito (2001) destaca que as cidades médias assumem as funções de 

centros intermediários da economia, polos de produção e distribuição de 

mercadorias. Para a autora, as cidades médias tornam-se “centros importantes nas 

redes de circulação de bens e serviços, vez que estão localizadas nas posições 

intermediárias da rede urbana, estabelecendo as relações entre as cidades de maior 

e menor porte” (SPOSITO, 2001, p. 631).  

Outro aspecto destacado por Sposito (2001) é a distância dos grandes 

centros, uma vez que as cidades médias poderão ter aumentado suas funções 

urbanas em função desse distanciamento e se tornar referências regionais, 

polarizando os espaço de suas áreas de influência.  

Soares e Ramires (1997) afirmam que as cidades médias atualmente 

dispõem de altas taxas de crescimento, geram empregos que absorvem números 

expressivos de força de trabalho e apresentam altos índices de qualidade de vida, 

tornando-se “difusoras de inovações e desenvolvimento para as cidades sob sua 

área de infuencia” (SOARES; RAMIRES,1997, p. 2). 

Em termos de identificação das cidades médias, Soares (1999) chama a 

atenção para a importância de considerar nos estudos das cidades médias, além do 

tamanho demográfico, da sua funcionalidade e dos índices de qualidade de vida, 

sua localização geográfica, bem como sua formação histórica “podemos dizer que 

as cidades médias ou intermediárias são definidas pelo lugar que ocupam não 

apenas na rede urbana, mas também no sistema econômico local” (SOARES, 1999, 

p. 57). 

Araujo, Moura e Dias (2011) propõem a necessidade de pensar as cidades 

médias como unidades articuladas a sistemas de cidades que adensam fluxos de 

relações materiais e imateriais e que conferem complexidade a funções e papeis 

específicos, ao mesmo tempo em que ampliam a rede de abrangência de sua 

influência. As autoras destacam que, para além de núcleos de contenção de 

demanda e de fluxos migratórios,  
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[...] é necessário que seja fortalecido seu papel de apoio, de polo de 
serviços para as aglomerações menores, auxiliando na melhoria das 
condições de vida dos cidadãos que residem em outros nucleos 
urbanos de menor porte ou mesmo em áreas rurais. [...] sua 
distribuição na rede e seus papéis devem ser avaliados como 
critérios que levem em conta as dinâmicas intrarregionais, sua 
localização e especificidades funcionais (ARAUJO; MOURA; DIAS, 
2011, p. 74). 
 

As autoras destacam ainda que as cidades médias devem ser qualificadas 

como ‘espaços em transição’, uma vez que estão em constante transformação e 

podem mudar rapidamente de papeis e de posição em diferentes sistemas urbanos.  

Importante ressaltar que no Brasil a rede urbana é desigual e diferenciada, 

inclusive no que se refere à concentração das metrópoles e das grandes cidades 

nas regiões Sudeste e Sul do país, o mesmo ocorrendo com as cidades médias. 

Em estudo sobre cidades médias Castello Branco afirma: 

 

[...] como em todo estudo sobre a rede urbana brasileira, apresenta 
grande desigualdade na distribuição espacial das cidades aqui 
consideradas como de nível médio e também uma grande 
diversidade interna dos atributos selecionados para análise 
(CASTELLO BRANCO, 2006, p. 268). 

 

Nesse sentido Pereira (2007) afirma que os estudos sobre as cidades médias 

devem estar calcados numa concepção, em rede, da cidade e da região, numa 

perspectiva que priorize, mais que a dimensão demográfica, a forma como a cidade 

média se articula com o sistema urbano.   

Soares e Ramires (1997) ressaltam a importância das pesquisas sobre as 

cidades médias tendo em vista que os “espaços não metropolitanos” têm sido pouco 

estudados no Brasil como um todo. Para os autores, existe uma lacuna a ser 

preenchida principalmente quando levamos em conta “a projeção e a importância de 

diversas cidades médias localizadas em diversas porções do interior brasileiro” 

(SOARES; RAMIRES, 1997, p. 5).  

Diante disso, acreditamos que as análises sobre cidades médias devem levar 

em conta o modo como vem se reconfigurando essas cidades na hierarquia dos 

lugares e como essa reconfiguração afeta de modo diferente as relações entre as 

cidades e entre as cidades e as regiões. Para tanto, propomos uma articulação 

teórico-metodológica que contribua para a apreensão do que se revela como urbano 
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na dinâmica regional e que possibilite a compreensão das relações interurbanas 

nela existentes, e que valorize os aspectos qualitativos relacionais e estratégicos, 

bem como destaque nas ‘cidades médias’ seu papel de intermediação na 

conformação do desenvolvimento regional. 

As funções apontadas pelos principais estudos da área são a redução dos 

movimentos migratórios através da oferta de empregos e serviços à população do 

seu ‘hinterland’, e sua contribuição para o desenvolvimento regional. Alguns já 

trazem no seu escopo a questão da qualidade da urbanização.  

Para Ferrão, Henriques e Neves (1994, p. 1128), uma cidade intermédia deve 

ser “uma cidade suficientemente grande, sem o ser, contudo em demasia, acima do 

limiar crítico do desenvolvimento e com as vantagens de gestão e vivência urbana 

próprias das pequenas cidades”. 

Soares e Ramires (1999) também destacam a qualidade da urbanização, 

como uma característica das cidades médias. Para os autores, as cidades médias 

brasileiras têm passado por intensas transformações com a implantação de novos e 

sofisticados serviços, particularmente os de informação, os de comunicação, os de 

transportes, os educacionais e turísticos entre outros. Sendo assim, apresentam-se 

como “lugares confortáveis de se viver, pois os males das grandes metrópoles, tais 

como congestionamentos no trânsito, alto custo de vida, poluição e violência são 

menos visíveis na cena urbana” (SOARES; RAMIRES, 1999, p. 61). 

Entretanto, atualmente, muitos dos problemas antes restritos às metrópoles e 

às grandes cidades já têm sido constatados em outras escalas, inclusive nas 

“cidades médias”, o que coloca a inclusão da qualidade da urbanização como critério 

de análise importante para o estudo das dessas cidades. 

Elaboramos um quadro síntese (Quadro 3) contendo: os principais critérios 

utilizados para a classificação das cidades médias; os princípios e os objetivos 

dessas cidades; suas principais características e funções na rede urbana brasileira; 

a qualidade da urbanização nessas cidades e; a tipologia utilizada para classificar as 

cidades médias.   

Nesse quadro podemos observar que a maioria dos autores apresenta o 

critério demográfico como balizador para a classificação de uma cidade como 

‘média’; simultaneamente, esses mesmos autores ressaltam a intermediação e as 

funções urbanas como principais características das cidades médias, características 

essas que privilegiamos nesta tese, juntamente com a qualidade da urbanização.  
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Quadro 3 – Discussões teórico-conceituais sobre cidades médias 

Autor – 

obra(s)  

Critérios de 

classificação 

Princípios/ objetivos Principais funções e/ou 

características 

Qualidade da 

urbanização 

Tipologia 

Hautreux e 

Rochefort 

(1964) 

 

Dimensão 

demográfica; 

Organização interna 

das cidades;  

Relações externas 

Descentralização e 

desconcentração espacial 

da população e atividades 

econômicas. 

Exercer a função de relais 

entre as metropoles de 

equilíbrio, as pequenas 

cidades e o mundo rural.  

 

 

Não apresentou 

 

Não apresentou 

Michel (1977) Dimensão 

demográfica; 

Posição na 

hierarquia urbana;   

Categoria 

intermediária no 

conjuto total das 

cidades da região; 

Chance de promover um 

novo urbanismo; 

Cidade média mantem o 

equilibrio entre o antigo e o 

novo, entre a tradição e o 

modernismo. 

Servir de intermediária na 

difusão de uma série de 

processos socioeconômicos 

nos territorios nacionais e 

regionais com destaque para 

os processos migratórios; 

A cidade média é um elo de 

um sistema de cidades. 

A principal qualidade das 
cidades médias é a 
qualidade de vida - é aquela 
onde se pode ainda andar a 
pé e chegar facilmente ao 
centro; 
 A noção de cidades média 
está carregada de 
subjetividade, a cidade 
média é, em grande parte, 
um mito. 

 

Não apresentou 

Andrade e 

Lodder (1979) 

Tamanho 

demográfico – 

cidades entre 50 e 

250 mil habitantes; 

Potencialidades do 

crescimento 

econômico – 

tamanho funcional 

urbano, base 

industrial moderna e 

base industrial 

tradicional 

Cidades médias que mais 

crescem estão próximas 

das metropóles; 

Predomiância do setor 

terciário, do sub-emprego e 

da pobreza urbana;   

Dicotomia entre as cidades 

médias do Sul e do Sudeste 

e as do Nordeste. 

Potencializar o 

desenvolvimento regional e 

urbano em suas localidades, 

regiões de infuencia e no 

âmbito nacional 

 

Não apresentou 

Cidades com alto índice 

de potencial de 

crescimento; 

Cidades com indices 

intemediário; 

Cidades com  baixos 

indices. 

Amorim Filho 

(1984);  

Amorim Filho e 

Interações 

constantes com seu 

espaço regional; 

Manutenção do equilíbrio 

interurbano e urbano-

regional;  

Alternativa de manutenção do 

sistema socioeconômico 

vigente – as cidades médias 

As cidades médias parecem 

ter uma posição privilegiada 

no que se refere a: 

 

Não apresentou 
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Serra (2001) Tamanho 

demográfico e 

funcional; 

Capacidade de 

receber e fixar 

migrantes; 

Diferenciação do 

espaço intra-urbano 

A necessidade de se 

interromper o fluxo 

migratório para as 

metropóles e grandes 

cidades; 

Maior eficiências para 

alguns ramos produtivos. 

representavam valvulas de 

desconcentração que 

conseguem diminuir o mau 

funcionamento do sistema 

capitalista; 

Postos avançados do sistema 

macroeconômico nacional, 

são pontos mais adequados 

de distribuição sem 

apresentar os problemas de 

congestionamento de transito 

e comunicação encontrados 

nos grandes centros urbanos; 

O papel de articulação e 

intermediação são 

fundamentais para a 

implantação, desenvolvimento 

e a expansão dos corredores 

de de transporte e 

comunicações. 

Condições que possibilitem 

uma boa ‘qualidade de vida’ 

para  os seus residentes; 

Questões relativas ao 

‘patrimônio’ histórico-urbano 

e à busca crescente da 

‘identidade’; e  

Aspectos ligados a 

percepções, valores que se 

correlacionam com o 

direcionamento de ‘fluxos 

turísiticos’ cada vez maiores 

 

Esteban Y 

López (1989) 

Tamanho 

populacional 

Limitar o crescimento das 

grande áreas 

metropolitanas e grande 

cidades; 

Contribuir com o 

desenvolvimento das 

regiões em que estão 

localizadas 

Oferecer empregos à 

população rural, estimulando 

a criação de postos de 

trabalho na industria e no 

setor terciário; 

Oferecer habitação e 

equipamentos coletivos; 

Satisfazer a demanda de 

educação, formação 

profissional e todos os 

serviços sociais e culturais; 

Facilitar eficientes meios de 

transporte e comunicação; 

Fomentar o desenvolvimento 

As cidades médias 

necessitam de um 

desenvolvimento qualitativo 

– uma recuperação do 

urbanismo que permita uma 

evolução harmonica; 

Trata-se de reestruturar os 

distintos bairros 

promovendo sua função 

social e econômica de 

acordo com suas 

características 

arquitetônicas e culturais 

próprias.  

 

Não apresentou 
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endogeno em todos os 

setores. 

Ferrão; 

Henriques e 

Neves (1994)  

Um novo olhar sobre 

a cidade de média 

dimensão que 

assuma e saliente 

sua posição geo-

estratégica; 

Surge um novo 

conceito “cidade 

intermédia ou cidade 

intermediária”; 

Valorização dos 

aspectos qualitativos, 

estratégicos e 

relacionados com a 

capacidade de 

afirmação ao nível 

nacional e 

internacional; 

 

Os velhos arranjos 

espaciais tendem a dar 

lugar a novas configurações 

territoriais baseadas nos 

aspectos relacionais e 

estruturadas de forma 

reticular; 

O novo conceito joga com o 

sentido do dinamismo, 

remete-nos para o futuro; 

Novos contextos relacionais 

podem recriar condições de 

centralidade; 

É necessário que a cidade 

possua uma base produtiva 

sólida; 

 

 

A cidade intermédia é uma 

cidade integrada no circuito 

de relações que se 

estabelece nos sistemas 

urbanos nacional, e 

internacional; 

Para alcançar tal integração 

deve possuir: boa rede de 

comunicações, nível de 

instrução e de capacidade de 

investigação superior à 

média, ambiente residencial 

atrativo, diversidade de 

oportunidades de emprego, 

nucleo urbano central 

eficiente, forte apoio às 

atividades culturais e 

instituições públicas ativas;  

Possuem dois trunfos 

importantes: a existencia de 

uma rede densa de de 

circulação informal da 

informação e proximidade 

identitária propícia à 

cooperação empresarial e 

institucional; 

As cidades intermédias 

devem ser 

pensadas/planejadas 

levando-se em conta sua 

função no desenvolvimento 

regional. 

A preparação de um futuro 

de qualidade para as 

cidades tende a valorizar as 

questões ambientais e 

ecológicas; 

Estratégia de intervenção 

diferenciada – operações 

com forte carga simbólica, 

criadora de novas 

centralidades e, promoção 

de uma transformação 

qualitativa das realidades 

existentes, no sentido de 

uma integração funcional 

mais intensa e de uma 

qualidade de vida mais 

elevada. 

 

Não apresentou 
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Soares e 

Ramires (1997); 

Soares (1999) 

Tamanho 

demográfico; 

Especialização e 

diversificação 

econômica; 

Posição e 

importância na rede 

urbana e no sistema 

econômico global; 

Organização espacial 

e índices de 

qualidade de vida 

As cidades médias vem 

passando por intensas 

transformações, 

principalmente no que diz 

respeito aos serviços 

logisticos, de informação, 

de comunicação de 

transportes, educacionais, 

etc; 

Sem os males das grandes 

metrópoles, são 

consideradas os ‘redutos da 

classe média’. 

Altas taxas de crescimento 

populacional e econômico; 

Geração de empregos que 

absorvem números 

expressivos de força de 

trabalho; 

Possuem altos índices de 

qualidade de vida; 

São difusoras de inovações e 

desenvolvimento para as 

cidades sob sua área de 

infuencia. 

A implantação de novos e 

sofisticados serviços 

(logisticos, de informação, 

de comunicação, de 

transportes, educacionais, 

turísiticos, entre outros) 

tornam esses lugares 

confortáveis de se viver 

pois os males das grandes 

metropóles.  

Centros de expansão 

recente; 

Centros de expansão 

antigos; 

Cidades de fronteiras; 

Centros interiores;  

Cidades agro-

industriais; 

Cidades industriais 

portuárias; 

Cidades que compõem 

as regiões 

metropolitanas.  

Torné e  

Sanfeliu (2000); 

Sanfeliu (2000) 

Demográficos e 

territoriais; 

Funções da cidade 

Obter um campo de debate 

e de trabalho específico 

para as cidades 

intermédias; 

Refletir sobre o papel que a 

arquitetura e o urbanismo 

devem desempenhar 

nessas cidades e no ambito 

da urbanização global; 

Estabelecer um marco de 

cooperação e intercambio 

de informações a nível 

mundial. 

Centros de bens e serviços 

especializados para a 

população local e dos 

municípios da área de 

influência; 

Centros de interação social, 

econômico e cultural de 

amplas áreas rurais no 

terceiro mundo; 

Assentamentos ligados a 

redes de infraestrutura que 

conectam as redes locais, 

regionais e nacionais – são 

nós que articulam fluxos,  

pontos nodais e de acesso a 

outros níveis da rede; 

Centros centros capazes de 

alojar niveis de de 

adminstração do governo 

local, regional e subnacional, 

os quais canalizam as 

Os níveis de equipamentos 

e serviços urbanos (socio 

culturais, saúde, e outros) 

são temas importantes para 

as cidades dessa escala.  

Na média apresentam bons 

indicadores, transformando-

se me referências para 

aqueles que querem fugir 

dos problemas urbanos das 

grandes cidades. 

Cidades médias de 

pequena dimensão – 

raio de 1,2 km entre os 

pontos mais distantes 

do nucleo de 3,8 km e 

uns 50 mil hab em 

média; 

Cidades médias de 

dimensões medianas – 

raio de 2,6 km, nucleo 

de 8,3 km e média de 

200 mil hab; 

Cidades médias de 

grandes dimensões – 

raio de 8,2 km, nucleo 

de 16,5 km e média de 

1.300 mil hab.  
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demandas de amplas 

camadas da população. 

Sposito (2001); 

(2007) 

Situação geográfica 

– área de influência – 

medida por duas 

escalas, a das 

distâncias espacias e 

a da conectividade; 

Relações entre essas 

cidades e os centros 

urbanos de maior e 

menor porte, 

analisado através 

dos fluxos das 

relações de produção 

e de consumo; 

Não pertencimento 

às Regiões 

Metroplitanas ou 

áreas urbanas de 

grande porte. 

 

É um espaço que se 

estrutura como área ou 

região; 

Perfis funcionais orientados 

pelo consumo, muito mais 

que pela produção; 

A articulação combinada e 

desigual de fluxos de 

transporte e comunicação 

tem reforçado as 

continuidade e gerado 

descontinuidades 

territoriais, os quais tem 

provocado a redefinição das 

redes urbanas e os papéis 

das cidades  médias. 

As cidades médias assumem 

as funções de centros 

intermediários da economia, 

polos de produção e 

distribuição de mercadorias; 

Barreiras para migração das 

populações rumo às 

metrópoles;  

Referencias regionais, 

polarizando o espaço de suas 

áreas de influência; 

Centros importantes nas 

redes de circulação de bens e 

serviços, vez que estão 

localixadas nas posições 

intermediárias da rede 

urbana; 

Centros de consumo 

especializados – implantação 

de redes de supermercados, 

hipermercados e lojas de 

departamento e bens e 

serviços especializados 

ligados à modernização do 

setor agropecuário. 

 

Não apresentou 

  

Não apresentou 

STEINBERGER 
e BRUNA 
(2001) 

Posição geográfica; 
População; 
Importância 
socioeconômica; 
Função na hierarquia 
urbana.  

Os centros de porte médio 
eram entendidos como uma 
escala funcional urbana 
indispensável para apoiar a 
desconcentração e a 
interirização. 

As cidades de porte médio 
tinham papel de relevo na 
política de ordenamento 
territorial: criar novos pontos 
de desenvolvimento no 
territorio nacional, estimular a 
desconcentração das 
atividades econômicas e de 

Elas têm sido apontadas 

como locais privilegiados 

para se morar pela 

qualidade de vida que 

oferecem,  pela 

competitividade relativa que 

possuem e pela capacidade 

 

Não apresentou 
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população, criar novas 
oportunidades de emprego e 
reduzir as disparidades inter-
regionais e interpessoais de 
renda. 
As cidades médias se 
configuram como elos de 
ligação entre o urbano e o 
regional e entre os interesses 
públicos e privados. 

para se gerir em virtude do 

tamanho considerado 

‘governável’. 

Castello Branco 

(2006) 

Tamanho 

populacional e 

econômico; 

Grau de urbanização; 

Centralidade; 

Qualidade de vida 

Cidades médias como nós 

articuladores entre as 

grandes metropóles e as 

cidades menores 

localizadas em sua área de 

influência; 

 

Articuladoras privilegiadas 

nos eixos  ou corredores de 

desenvolvimento; 

Atuação nos sistemas de 

redes regionais ou nacionais; 

Fator de sucesso na 

localização de tecnopólos 

Aspecto relevante  que leva 

em consideração a oferta 

de infraestrutura urbana, 

segurança, facilidade de 

deslocamento, que 

constituem um fator de 

atração locacional para 

individuos e unidades de 

produção mais 

capitalizadas. 

Completas – todos os 

indicadores maiores ou 

igual à mediana; 

Médias – pelo menos 07 

indicadores superiores à 

mediana; 

Baixas – pelo menos 01 

dos indicadores superior 

à mediana; 

Incipientes – todos os 

indicadores abaixo da 

mediana 

Corrêa  (2007) Tamanho 

demográfico; 

Funções urbanas; 

Espaço intra-urbano 

Na integração econômica e 

diferenciação demográfica e 

funcional emergem centros  

metropolitanos e cidades 

médias; 

O padrão anterior é 

substituido por uma rede 

urbana mais articulada e 

dotada de centros 

funcionalmente mais 

diferenciados entre si. 

Existência de uma elite 

empreendedora que 

possibilite uma relativa 

autonomia econômica e 

política; 

A localização relativa que 

permita a cidade constituir-se 

em foco de vias de circulação 

e nós de tráfego, envolvendo 

pessoas, capitais, 

informações, mercadorias e 

serviços; 

Interações espaciais intensas, 

 

Não apresentou 

Lugar central com 

poderosa oferta de bens 

e serviços para uma 

hinterlândia regional; 

Centro de drenagem e 

consumo da renda 

fundiária; 

Centro de atividades 

especializadas. 
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complexas e multidirecionais 

marcadas pela 

multiescalaridade que permita 

à cidade conectar-se à rede 

global de cidades. 

Michelini; 
Davies (2009) 

Dimensão 
demográfica – 
população entre 
20.000 e 250.000 
habitantes; 
Localização em 
áreas periféricas e 
áreas centrais 

As cidades médias 
apresentam importantes 
potencialidades e devem 
ser levadas em conta como 
atores privilegiados em 
qualquer plano de 
revitalizaçãop das 
economias regionais; 
São cidades dotadas de 
massa crítica institucional e 
empresarial relativamente 
mais elevada que o resto 
dos centros urbanos em 
cada região, oq eu pode se 
traduzir em um diferencial 
em termos de capital 
humano, bem como de 
recursos técnicos, 
econômicos e financeiros 

Além do papel dos atores 
locais e dos agentes 
econômicos presentes nas 
cidades médias, também se 
destaca o papel do governo 
local em seu papel de 
articulador com as instâncias 
superiores do Estado e como 
promotor de projetos e 
políticas orientadas ao 
desenvolvimento integral da  
sua cidade e da região no 
entorno; 
A capacidade de coordenação 
das instiuições em funçãod e 
projetos concretos, bem como 
de gerar e difundir 
conhecimento no albito local e 
regional 

São centros melhor 
conectados com o resto do 
território, com melhores 
relações de acesso às 
redes de infraestrutura tais 
como rodovias, aeroportos 
e ferrovias e com acesso ao 
maior aos serviços digitais; 
Estão mais conectadas com 
redes nacioais e 
internacionais 

Cidades médias capitais 
das provincias; 
Outras cidades médias 

Araújo; Moura; 

Dias (2011) 

Dinâmicas 

intrarregionais; 

Localização; 

Especificidades 

funcionais. 

  

Pensar as cidades médias 

como unidades articuladas 

a sistemas de cidades que 

adensam fluxos de relações 

materiais e imateriais e que 

conferem complexidade a 

funções e papéis 

específicos, ao mesmo 

tempo que ampliam a rede 

de abrangência de sua 

influência; 

Compreender as cidades 

A noção de arranjo urbano-

regional incorpora as várias 

categorias de cidade, 

respeitando suas 

especificidades, todas se 

envolvem em processos 

complexos de relações 

multidimensionais e 

multiescalares, o que permite 

compreeender as cidades 

médias das proximidades 

metropolitanas como 

As cidades médias 

aparecem como locais 

privilegiados pela oferta de 

serviços qualificados e 

também por por serem 

lugares que geralmente 

apresentam oferta de bem-

estar em comparação a 

outros situados nos demais 

níveis da hierarquia urbana. 

 

 

Não Apresentou 
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médias em sua articulação 

à rede urbana, 

reconhecendo seu papel na 

estruturação e 

desenvolvimento regional. 

unidades distintas; 

Para além de núcleos de 

contenção de demanda e de 

fluxos migratórios, as cidades 

médias devem ser 

fortalecidas em seu papel de 

apoio, de polo de serviços, 

auxiliando na melhoria das 

condições de vida dos 

cidadãos que residem em 

outros nucleos urbanos de 

menor porte e em áreas 

rurais.  

Prieto; 
Shoroeder y 
Formiga (2011) 

Tamanho 
demográfico e 
funções urbanas 

As cidades médias podem 
se constituirem em centros 
regionais de equilibrio e de 
regulação numa perspectiva 
demográfica e econômica 

Os centros urbanos 
intermedios são prestadores 
de serviços e bens 
especializados e se 
consideram que apresentem 
condições adequadas de para 
as iniciativas de 
desenvolvimento local 
Constituem-se em um centro 
de serviços especializados, 
particularmente educação e 
saúde. 

 
Não Apresentou 

 
Não Apresentou 

Fonte: Elaboração da Autora.  
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2 AS ESPECIFICIDADES DA URBANIZAÇÃO BRASILEIRA 

 

A destruição causada pela Segunda Guerra Mundial exigiu um grande esforço 

de reconstrução e reurbanização do qual deriva também importante esforço de 

teorização sobre a questão urbana e regional. Inicialmente esse esforço foi 

direcionado para a realidade socioeconômica dos países desenvolvidos, cujo 

pensamento dominante era o neoclássico.  

Contudo, o debate que surgia na América Latina mostrava a dicotomia entre 

as formulações teóricas neoclássicas e as especificidades do subdesenvolvimento 

que persistia em nosso continente. Foi nesse interim que surgiram os primeiros 

trabalhos da Comissão para o Desenvolvimento da América Latina (CEPAL) com 

críticas em relação aos postulados da teoria econômica e análises consistentes das 

especificidades socioeconômicas da América Latina. 

A CEPAL enfatizava que o subdesenvolvimento latino-americano tinha 

destacadas especificidades, estruturas altamente diferenciadas e distintos processos 

históricos de desenvolvimento. Para a CEPAL, estava claro que a dicotomia entre o 

atraso agrícola e a modernização parcial do setor urbano aumentava a miséria e 

levava a uma perversa distribuição da renda. Cano (1989) retoma essa discussão da 

CEPAL para afirmar que a análise do desenvolvimento urbano não deve se restringir 

ao exame da economia industrial e terciária, mas deve incluir a análise do setor 

agropecuário e da estrutura fundiária.   

Diferentemente dos países desenvolvidos onde a urbanização percorreu um 

longo processo histórico, muito menos abrupto, mais equitativo e melhor distribuição 

de rendas e salários, na América Latina o processo de urbanização aconteceu de 

forma muito diversa e em dois momentos bem distintos. Primeiro, o momento de sua 

dominação e formação colonial em que a América Latina se constituiu uma colônia 

de exportação de produtos primários. Para Cano (1989, p. 66), “A constituição de 

suas cidades [...] obedeceu aos interesses imediatos do colonizador”. O segundo 

momento, ocorre com a industrialização. A partir daí, são feitas modificações 

necessárias a uma forma de desenvolvimento voltado para dentro, as maiores 

concentrações urbanas são ampliadas e se estabelece, quase sempre, uma nova 

hierarquização urbana a nível nacional.  
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Junte-se a essa heterogeneidade estrutural, especialmente no caso do Brasil, 

uma grande heterogeneidade regional urbana graças aos diferentes ritmos e 

estruturas da nossa economia regional que se reflete numa rede urbana desigual e 

fragmentada, na qual as metrópoles e os centros mais importantes estão 

concentrados no Centro-Sul do país.  

Neste capítulo, estudaremos a relação entre desenvolvimento e urbanização 

e posteriormente, traremos a análise de quatro instituições oficiais sobre a rede 

urbana brasileira e sua hierarquização.  

 

2.1 Desenvolvimento e urbanização  

 

Consideramos como ponto central desse estudo o entendimento de que a 

análise urbana e regional no Brasil não deve se dissociar do estudo das persistentes 

assimetrias estruturais que caracterizam as relações entre as diversas regiões e 

classes sociais, dos fatores de continuidade, inércia e rigidez das desigualdades 

econômicas e sociais persistentes no país.  

A análise do espaço urbano sob esse ângulo nos cria possibilidades, dentre 

outras coisas, de desvelamento da existência e permanência de uma 

heterogeneidade regional e social no Brasil, que tende a se agravar à medida que o 

capital se expande. Problematizando, Tavares (1999, p. 455) afirma que a: 

 

[...] heterogeneidade social explica-se, sobretudo pela conquista do 
espaço interno de acumulação, em condições de dominação que vão 
se alterando no tempo e nas formas de ocupação do território, mas 
que sempre confirmaram a tendência à concentração crescente da 
renda e da riqueza e à exploração brutal da mão-de-obra. 

 

 

Para Brandão (2007), a elite que historicamente domina o país, se alimenta e 

se reproduz, também, da extensividade, do caráter itinerante, “da fuga para frente” 

sempre em busca de fontes de valorização que utilizam a dimensão continental e a 

dialética da alta concentração geográfica, e ao mesmo tempo; a altíssima 

capilaridade e capacidade de interiorização e saída para dentro que o capitalismo 

brasileiro aprendeu a utilizar, constituindo cadeias produtivas longas e complexas. 

À medida que o capital se infiltra nesses espaços mais atrasados e que 

ocorre sua progressiva penetração, é notório o aprofundamento dos desníveis e 
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assimetrias inter-regionais. A acumulação capitalista no país se expande, portanto, 

por meio dos circuitos da reprodução ampliada do capital, que constantemente se 

propõem à conquista de mercados consumidores e de produção, colocando à 

disposição do mercado nacional, novos e variados valores de uso.  

Na economia colonial o urbano era caracterizado pela baixa diversificação 

social e produtiva, restrita divisão social do trabalho e limitada subordinação do 

campo pela cidade. A vida urbana desenvolvia-se à sombra do domínio patriarcal, 

de modo que a formação dos complexos regionais no Brasil ocorreu de forma 

dispersa tanto em termos econômicos como populacionais.  

De acordo com Brandão, a separação entre campo e cidade não encontrou as 

condições materiais e políticas para se desenvolver. Para o autor, “A contradição 

entre campo e cidade não havia sido resolvida pela subordinação do primeiro à 

‘polaridade’ urbana” (1999, p. 98).  

O Estado nacional que passa a se constituir com a emancipação, em 1822, 

articulou as elites oligárquicas regionais e criou os mecanismos de garantia da 

unidade nacional. Para Lessa (2001, p. 264), 

 

São lançadas as bases do permanente travejamento horizontal do 
Estado brasileiro. A pactuação horizontal interoligárquica irá permitir 
que se combine o dinamismo das forças produtivas em algumas 
regiões, nas quais emergem novos atores sociais, com  a reprodução 
simples e não dinâmica da periferia, conservando os velhos atores 
sociais. O Estado nacional irá articular-se para a construção do futuro 
legitimando-se como mantenedor do atraso.  

 

Havia uma preocupação em manter a integridade de um território muito 

extenso e para isso tornava-se necessário promover a conquista e a interiorização 

no sentido de romper a fragmentação e o isolacionismo da nascente nação. Nesta 

perspectiva, as forças da homogeneização impuseram sua lógica no sentido de 

submeter as formas arcaicas de produção (os modos pretéritos de organização do 

trabalho coletivo), às determinações das relações capitalistas de produção e à 

expansão e propagação das relações mercantis.  

Conforme afirma Brandão (1997, p. 101), “são criados os loci para a 

organização das diversas frações regionalizadas de capital, que se enfrentarão no 

momento posterior do processo de integração do mercado nacional”.  
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É também nessa passagem da economia mercantil escravista para a 

economia exportadora capitalista que as cidades se afirmarão como sedes do 

controle burocrático e do controle do capital mercantil, fato que precede o moderno 

processo de urbanização.  

De acordo com Oliveira (1982, p. 37),  

 

vai ser nas cidades que se localizarão tanto os aparelhos que fazem 
a ligação da produção com a circulação internacional de mercadorias 
quanto os aparelhos de Estado, que tem nas cidades, 
evidentemente, sua sede privilegiada [...] as cidades são as sedes do 
capital comercial, que, controlando a produção agroexportadora, 
fazem a ligação desta com a circulação internacional de mercadorias.  

 

Nesse período, o país se constituía de inúmeras células exportadoras 

espalhadas e dispersas que formavam unidades regionais esparsas e a urbanização 

brasileira foi fruto do processo de articulação das redes urbanas e regionais, cuja 

articulação em uma rede urbana nacional, só vai ocorrer com a integração do 

mercado nacional.  

Segundo Cano, (1998b, p. 312), 

 

Antes de 1930, a economia nacional não era integrada e cada uma 
de suas regiões havia tido uma história e uma trajetória econômica 
específica que lhe deixaram uma herança cultural, demográfica e 
econômica – notadamente a da estrutura de propriedade e da renda 
– demarcadora de diferentes graus de pobreza absoluta e relativa e 
de diferentes estruturas produtivas.  

 

Nesse período anterior ao processo de integração nacional, os nexos entre as 

regiões eram precários e as chamadas “oligarquias regionais” não possuíam 

maiores interesses nacionais; por outro lado, buscavam preservar através do 

isolamento o seu espaço regional de acumulação como um alicerce para 

permanecer no poder. Com a integração do mercado em estruturação, as formas 

menos desenvolvidas serão submetidas às decisões do capital mercantil.  

O capital mercantil cafeeiro articulou-se com as diversas frações do capital no 

sentido de garantir a reprodução ampliada e o aprofundamento da divisão do 

trabalho, servindo como base para a estruturação de um novo urbano em São Paulo 

e no país.  As novas funções e as novas faces desse capital (café, bancos, ferrovias, 
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comércio, infraestrutura) se refletirão em um novo espaço urbano mais diferenciado 

e dinâmico.  

De acordo com Brandão (2007), a direção do capital social articula-se com a 

densidade econômica e com o potencial produtivo de cada ponto no espaço em 

consonância com a hierarquia dos centros urbanos e das sub-redes regionais de 

cidades.  

No período entre 1930 e 1955, a integração nacional ocorre de forma 

complementar a economia do polo dinâmico da acumulação, sob a hierarquia de 

comando daquele centro (São Paulo), a partir de uma coerência imposta pelo 

espaço hegemônico e dinamizador do processo de integração dos mercados 

internos.  

O avanço da periferia passou a ser condicionado e complementar à economia 

paulista. De acordo com Cano (1998a, p. 256), “a periferia não lograria mais ativar 

suas potencias autônomas, aquelas inerentes à sua própria força endógena, para 

romper com esse quadro”. 

Nesse período, os capitais mercantis hegemônicos não se dispuseram a 

metamorfosear-se em capitais industriais, preservaram seu caráter rentista e 

patrimonialista, característicos da nossa burguesia nacional. Para Tavares (1999, p. 

456), “As oligarquias regionais contrabalançaram a sua decadência econômica 

cíclica com maior peso político relativo junto ao governo central”.   

Nesse sentido, o urbano constituiu, desde cedo, espaço privilegiado para as 

forças patrimonialistas e mercantis e o rural se consolidou como espaço de 

itinerância dos capitais fundiários e agrários. Como nos afirma Brandão (2007, p. 

118), “havia pouco lugar para conflitos entre esses espaços, posto que ambos 

conheceram amplas possibilidades de fuga para frente e de apropriação de ganhos 

fáceis e rentáveis”. Principalmente se considerado o fato de que a instituição no 

país, a partir de 1930, de uma forma de acumulação tipicamente capitalista, não 

significou o aniquilamento do modelo de acumulação antigo. Pelo contrário, há, 

segundo Oliveira (2003), a instituição de um período relativamente longo de 

coexistência de políticas aparentemente distintas, mas ao mesmo tempo inter-

relacionadas. Ou seja, a formação do parque industrial brasileiro que se iniciava, 

surgiu dependente da potencialidade brasileira na oferta de produções 

agropecuárias, posto a necessidade do acúmulo de divisas para o país continuar 

importando. 
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A despeito das mudanças ocorridas com a industrialização pós-1930 e, 

especialmente, pós-1960, sob a lógica da industrialização pesada, a rede urbana 

brasileira ainda era marcada por centros urbanos de baixa complexidade funcional e 

pouco articulada entre si. De acordo com Corrêa (2006, p. 314), “o país estava 

estruturado em torno de metrópoles regionais consolidadas ou em formação”.   

Para Carvalho (2006), a divisão inter-regional do trabalho resultante da 

integração do mercado nacional acentuou as desigualdades inter-regionais e 

intrarregionais no Brasil, concentrando o desenvolvimento e a riqueza em uns 

poucos espaços e metrópoles do Centro-sul.  

Para a maioria dos estudiosos da questão regional no Brasil, quando se 

acentuou o processo de integração do mercado nacional, distinguiam-se claramente 

duas regiões com características diversas: uma com a economia diversificada, 

inclusive uma indústria em crescimento; e outra praticamente estagnada, 

reproduzindo relações arcaicas de produção11.  

Cano (1998b) mostra como um processo avançado de integração inter-

regional convive de forma pacífica com os interesses de diversas frações do capital 

e com a persistência das relações de dominação de antigas formas de capital 

mercantil. Nas palavras do autor, 

 

O capital industrial majoritariamente originado no polo pode conviver 
‘pacificamente’ na periferia nacional, com o capital mercantil, pois 
havia espaço ‘institucionalizado’ chancelado pelo Estado e suficiente 
para ambos. [...] É exatamente neste ponto que penso residir a 
questão básica do atraso periférico. [...] O capital mercantil, para 
preservar sua titular fração de classe, tem de exercer o pleno 
domínio desse espaço, significando isto a manutenção do atraso 
rural, dos arcaicos, canais e formas de intermediação comercial e 
financeira e, mais grave ainda, dificultar sobremodo o acesso à terra 
ao pequeno e médio produtor (CANO, 1998b, p. 259).  

 

A estrutura produtiva do país se modernizou, mas essa modernização se 

mostrou desigual e excludente, tanto em termos espaciais, como sociais. O 

processo de urbanização a partir da industrialização será diferenciado uma vez que 

questões estruturais como a fundiária não foi resolvida.  

A aceleração do processo de urbanização a partir dos anos 1960, bem como 

                                                             
11

 A discussão sobre as disparidades regionais não será aqui tratada, entretanto quem tiver interesse 
em se aprofundar nessa questão sugerimos, dentre outros: ARAUJO (2000); CANO (1998a; 
1998b) e OLIVEIRA (1993). 
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a consequente reorganização do sistema urbano se deu, portanto, sob os impactos 

da industrialização com todas as características de um país periférico. 

Para Faria (1978, p.99-100), 

 

A industrialização, ou melhor, a acumulação capitalista ancorada na 
produção industrial, ao ir redefinindo o modo de inserção das 
diversas áreas regionais no quadro da divisão do trabalho, 
transforma a estrutura social e reestrutura a rede urbana pré-
existente, integrando-a e redefinindo a posição e a função dos 
diferentes nódulos do sistema urbano brasileiro.  

 

A urbanização segue em ritmo acelerado nos anos 1970, com a 

implementação do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), programa voltado 

para a expansão da indústria de insumos básicos e de bens de capital, o qual 

privilegiou os setores e sub-regiões produtoras de exportáveis. Nessa dinâmica, as 

diversas regiões periféricas dinamizaram suas bases produtivas regionais, inseriram 

suas populações no mercado de trabalho e diversificaram algumas de suas cidades 

polo. 

Por todo o território nacional a “construção pesada”, sob o domínio do capital 

mercantil e privilégio político junto ao Estado se consolidou, resguardando é claro, 

as particularidades próprias de cada estado. De acordo com Brandão (2007, p. 140),  

 

Essa coalizão conservadora tem seu interesse assegurado pelos 
cartórios, câmaras de vereadores, pelo poder judiciário etc., travando 
as possibilidades de rompimento com o atraso estrutural e de 
avançar no direito à cidade e na gestão democrática e popular dos 
espaços regionais e urbanos.  

 

Entretanto, não nos foge a lembrança, que conjuntamente a esse processo de 

industrialização/urbanização, também explodem as demandas sociais, a violência 

urbana e a marginalidade, a criminalidade, a intensificação da informalidade e a 

precarização do trabalho no nosso país.  

Todos esses movimentos que metamorfoseiam a dinâmica do espaço urbano 

denotam a preocupação do capital em manter vivo o seu circuito de acumulação que 

depende e pressupõe: 1) da existência de um excedente de mão-de-obra que 

imprima sobre os trabalhadores empregados uma pressão para o rebaixamento dos 

salários; 2) da oferta de meios para o consumo produtivo do capital e 3) a existência 
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de mercado para absorver as quantidades crescentes de mercadorias produzidas. 

(HARVEY, 2006). 

Com a crise dos anos de 1970, se inicia um quadro crítico nos níveis de 

crescimento mundial, pondo fim a um período do sistema capitalista conhecido como 

os “trinta anos gloriosos”, de rigidez fordista, em que o capital como forma de 

enfrentamento impulsiona uma nova onda tecnológica, com a aceleração da 

acumulação rentista, o que condiciona a reemergir, de forma brusca, os ideais 

liberais. A emergência de um novo paradigma prejudicou ainda mais o engajamento 

das economias subdesenvolvidas, devido à mundialização do capital e às reformas 

liberalizantes daí originadas. Sobretudo porque a forma de (re) inserção imposta a 

estes países tendeu a intensificar o grau de dependência destes, se considerada o 

caráter predatório da concorrência e a crescente mobilidade dos capitais pelo globo. 

Essa transição de modelos produtivos pode ser considerada produto da 

constituição de empresas, que operam cada vez mais em rede, e voltada à 

diferenciação dos produtos, num ambiente de acirrada concorrência intercapitalista. 

As cidades, polos e regiões transformaram-se em pontos e nós de fluxo de uma rede 

imensa e articulada, até certo ponto independentes das fronteiras nacionais, 

transformando-se, segundo Carvalho, em “espaços nacionais da economia 

internacional, onde grandes empresas valorizam seus capitais em um número 

crescente de áreas e atividades, produzindo rápidas mudanças na divisão territorial 

do trabalho” (CARVALHO, 2006, p. 11).  

A reformulação do papel do Estado, a partir dos anos 1990, com fins a 

atender às novas demandas do capital, envolveu um intenso processo de 

privatização, flexibilização das leis trabalhistas e desregulamentação do setor 

financeiro, o que o deixou mais propenso a crises e o retira de funções clássicas de 

períodos anteriores, tais como a promoção de uma melhor distribuição da riqueza, e 

a desconcentração espacial desta. Destacamos também dentre essas 

transformações a revitalização do papel das grandes metrópoles, uma vez que, 

mesmo não que algumas delas tenha deixado de ser o centro industrial, continuam a 

ser o centro financeiro e de comando da economia, bem como, as responsáveis pela 

oferta dos serviços especializados.  

Tanto no âmbito nacional como no global, a tendência à desindustrialização 

das áreas industriais tradicionais tem sido uma das características principais desse 

novo modelo. Segundo Pontes (2006), essas tendências estariam sinalizando 



75 
 

processos de reorganização do modelo territorial fordista como resultados da 

redefinição regional do trabalho. Para a autora, 

 

Grandes regiões industriais foram edificadas em torno de atividades 
industriais que hoje estão em acentuado declínio (siderurgia, 
metalurgia, metal mecânica, têxtil, etc.), enquanto os setores 
emergentes (eletrônica, telecomunicações, novos materiais, química 
fina, biotecnologia, etc.) não tinham maior significado, ou 
compromisso com tais áreas (PONTES, 2006, p. 334). 

 

Essas mudanças, portanto, não afetaram apenas as áreas mais dinâmicas do 

país, têm atingido também as demais regiões, como é o caso do Nordeste Brasileiro 

que vinha sendo beneficiado com o processo de desconcentração produtiva ocorrido 

nas décadas de 1970 e 1980. A crise e a instabilidade econômica que se acentua na 

década de 1990 interromperam as transformações que vinham ocorrendo na 

distribuição regional da indústria brasileira, fazendo com que o processo fosse de 

certa forma, revertido, ou seja, o processo de desconcentração foi paralisado, 

voltando à produção a se reconcentrar nas áreas mais dinâmicas do Centro-Sul do 

país.  

Importante ressaltar que mesmo durante o período de atuação do setor 

público em que foram criados órgãos de planejamento regional, dentre os quais 

podemos destacar a SUDENE, os resultados ficaram muito aquém do esperado. 

Houve desconcentração das indústrias com a expansão de vários segmentos para 

outras regiões, entretanto essa expansão não trouxe os benefícios esperados e 

propalados. De acordo com Amorim Filho e Serra (2001), as atividades mais 

modernas, mais dinâmicas e de maior produtividade continuaram concentradas 

espacialmente, apenas as de menor conteúdo tecnológico foram distribuídas.  

A mudança política que acontece em 2003, com a chegada ao Governo 

Federal do presidente Luís Inácio Lula da Silva (Lula), possibilita a retomada da 

trajetória de crescimento do país em novas bases. Além de romper com a herança 

neoliberal das duas décadas anteriores, o Brasil passa por um período de 

consolidação democrática, e, de acordo com alguns autores, passa a implantar uma 

nova forma de desenvolvimento que alcança conquistas, tanto no campo econômico, 

como no social.  

Para Araújo (2013), o mais importante foi o rompimento com o padrão de 

crescimento que dominou o Século XX: quanto mais a renda nacional crescia, mas 
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se concentrava. Na primeira década do Século XXI o Brasil elevou o ritmo de 

crescimento da renda da população pertencente aos estratos de renda menor.  

Araújo afirma ainda que 

 

Com a ampliação significativa de políticas públicas de transferência 
direta de renda e a promoção de elevação rápida e corajosa do 
salário-mínimo real, em ambiente de inflação baixa, houve um 
aumento do poder de compra de parcela significativa dos brasileiros 
de menor poder aquisitivo (ARAÚJO, 2013, p. 161).  

 

Mattoso (2013) destaca que além do crescimento do PIB a taxas elevadas 

(uma média de 3,5% de 2003 a 2006 e de 4,6% de 2007 a 2010), é importante 

ressaltar que a economia brasileira do período caracteriza-se também pela elevação 

das reservas internacionais, menor vulnerabilidade externa, reconhecimento das 

vantagens comparativas do agronegócio e da mineração, controle inflacionário, 

ampliação do crédito, redução da relação dívida/PIB, entre outros. Para o autor, isso 

só foi possível “graças à postura do governo federal quanto à geração e sustentação 

do desenvolvimento econômico e, consequentemente, ao papel do Estado e às 

inovadoras políticas que passaram a ser adotadas” (MATTOSO, 2013, p. 112). 

Juntam-se às políticas macroeconômicas um conjunto de ações públicas no 

campo social, da democratização do acesso ao crédito e do combate à pobreza. 

Para o autor, 

 

O conjunto de programas e ações do Estado, tais como os de 
garantia de renda (seguridade social e Bolsa Família, por exemplo), 
de garantia de bens e serviços (saúde, água, luz, entre ouros) e de 
regulação (como o salário mínimo), mesmo que ainda demandando 
melhor articulação, conformou uma maior mobilização de recursos 
fiscais e uma nova política social, capazes de enfrentar a pobreza e a 
desigualdade endêmicas e favorecer a ampla recuperação do 
mercado interno (MATTOSO, 2013, p. 115). 

 

Araújo (2013) destaca que o aumento do poder de compra associado à 

expansão do crédito estimula o mercado interno de massas e acorda um potencial 

adormecido no país, cujo consumo se dirige principalmente para os bens duráveis 

de consumo, acionando a base produtiva industrial instalada no país. Para a autora, 

“o consumo das famílias (60% da demanda agregada) começou a puxar a taxa de 

crescimento a partir de dentro do país.” (ARAÚJO, 2013, p. 161). 
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Este novo padrão de crescimento focado na produção e no consumo de 

massa tem impactos regionais diferenciados e favorece, em especial, as regiões 

Norte e Nordeste. Outra política nacional que teve impacto diferenciado no Nordeste 

foi a política de valorização do Salário Mínimo, uma vez que 45% dos ocupados 

recebia, em 2009, até um salário mínimo, percentual bem acima da média brasileira 

que é de 26%. (IBGE, 2009). Os dados da PNAD (2009) apontam ainda, que entre 

2003 e 2009, o valor do rendimento médio das famílias nordestinas cresceu 5,4% ao 

ano, enquanto a média nacional cresceu 3,5% a.a. 

Entretanto, apesar da evolução dos indicadores sociais e econômicos do 

Nordeste superarem, em alguns setores, a média nacional, isto se deve em parte à 

própria base de comparação que sempre foi menor. Em termos de índices de 

formalização do trabalho, por exemplo, o Nordeste foi a região que mais ampliou a 

formalidade, entretanto, ainda apresentava em 2009 o menor percentual de 

trabalhadores formalizados entre as regiões (30%). (IPEA, 2011a) 

Guimarães Neto (2012) chama a atenção para dois fatores que ele considera 

determinantes: o primeiro é que esses avanços regionais foram decorrentes de 

políticas macroeconômicas ou setoriais ou de transferências de renda e não de 

políticas explicitamente regionais, e o segundo é que esses avanços tiveram estreita 

relação com os investimentos produtivos voltados para os grandes projetos 

estruturadores associados às grandes empresas estatais e financiados por bancos 

oficiais, aos investimentos em infraestrutura econômica e hídrica, aos investimentos 

privados voltados para o consumo das classes de baixa renda e à política de 

valorização do salário mínimo.  

Guimarães Neto destaca, ainda, a inexistência de uma política nacional de 

desenvolvimento regional. Para o autor, o que se tem hoje é uma proposta de 

política para o desenvolvimento regional que enfatiza alguns pontos da maior 

relevância para a questão regional brasileira, mais que não chegou a ser 

concretizada em termos institucionais. Para o autor, “o que se pode esperar é que os 

grandes projetos repercutam e se desdobrem internamente na economia regional, 

diversificando a estrutura econômica, criando emprego e gerando renda”. 

(GUIMARÃES NETO, 2012, p. 205).  

A não concretização de uma política direcionada para o desenvolvimento 

regional que rompa com as disparidades regionais, herdadas do padrão de 

crescimento polarizado e concentrado, que marcou a economia e a política no 
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Século XX, faz com que sejam reproduzidas mais desigualdade e pobreza, e que 

regiões inteiras como o semiárido nordestino seja relegado aos determinantes mais 

gerais da economia brasileira. (DANTAS e SILVA, 2011).  

 

2.2 Sobre a hierarquia da rede urbana brasileira 

 

Investigar a rede urbana brasileira para subsidiar o planejamento estatal, bem 

como prover ferramentas para o conhecimento das relações sociais vigentes e 

padrões espaciais que delas emergem, tem sido objeto de estudo de diversas 

instituições no Brasil.  

Dentre os estudos sobre rede urbana e regional, destacamos neste trabalho: 

1) os quatro estudos do IBGE sobre cidades, os REGICs, publicados pelo IBGE em 

(1972, 1987, 2000 e 2008), respectivamente; 2) o estudo “Caracterização e 

Tendências da Rede Urbana Brasileira” do IPEA (2002); 3) o estudo “Tipologia das 

Cidades Brasileiras” do Observatório das Metrópoles (2004) e 4) o “Estudo da 

Dimensão Territorial para o Planejamento”,  Ministério do Planejamento (2008).  

 

2.2.1 A rede urbana brasileira sob a ótica dos REGICs 

 

Os estudos sobre a rede urbana no Brasil foram, desde o inicio, influenciados 

pelos geógrafos franceses. Corrêa (1989) destaca essa influência já nos anos 1940, 

influência que é retomada nos anos 1950 através de Jean Tricart e Michel Rochefort. 

Este último teve influência direta nos estudos sobre hierarquia e área de atuação 

das cidades, vez que foi consultor do IBGE no início da década de 1960.  

De acordo com CORRÊA, (1989, p. 117-8), a influência de Rochefort  

 

se fez sentir a partir do momento em que se iniciou o processo de 
ascensão do sistema de planejamento territorial no Brasil – SUDENE 
e EPEA, célula inicial do Ministério do Planejamento. [...] A influência 
de Rochefort apareceria ainda através dos longos estudos baseados 
em informações das mais diversas fontes, entre elas questionários 
sobre procedência de pessoas às cidades para comprar bens e 
utilizar seus serviços. 

 

As informações desse questionário coletadas em 1966 serviram de base para 

que a equipe de geógrafos do IBGE elaborasse “o primeiro quadro de referência 
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sobre a rede urbana brasileira”, o qual foi publicado sob o título “Divisão do Brasil em 

regiões funcionais urbanas”, em 1972.  

O primeiro estudo realizado pelo IBGE sobre cidades já destacou que num 

país extenso e com carência de serviços, como o Brasil, a localização dos serviços 

de saúde e de educação tinha de considerar as condições de acessibilidade aos 

locais onde estão instalados. Para o IBGE (1972, p.9), “as cidades constituem os 

locais onde se podem instalar os serviços sociais básicos [...] destinados ao 

atendimento da população de toda uma região”.  

Esse estudo, que teve como parâmetro metodológico a análise da rede 

urbana francesa (Rochefort), buscou identificar os centros polarizadores da rede 

urbana, a dimensão da área de influência e os fluxos que se estabeleciam a partir da 

análise da distribuição de bens e serviços. Foram aplicados questionários em todos 

os municípios com população superior a 10.000 hab.  

Nesse estudo, os centros da rede urbana brasileira foram classificados em 04 

níveis de acordo com sua própria matriz de relacionamentos e com a posição obtida 

nas matrizes de outros centros. O nível 1 foi formado pelas Metrópoles em um total 

de 10 (dez) as quais foram subdivididas em 04 categorias: (01) uma grande 

metrópole nacional (São Paulo), (01) uma metrópole nacional (Rio de Janeiro), (04) 

quatro centros metropolitanos regionais (Recife, Belo Horizonte, Salvador e Porto 

Alegre, e 04 (quatro) centros macrorregionais (Curitiba, Fortaleza, Belém e Goiânia). 

Em seguida, dentro de cada área metropolitana foram identificadas aquelas 

cidades que tinham grande número de relacionamentos diretamente com o centro 

metropolitano, cidades (consideradas) como as de mais alta hierarquia dentro das 

áreas de influência metropolitana, as quais foram chamadas de centros regionais 

(nível 2). No Nordeste, além das capitais dos estados, identificamos 12 centros 

regionais na chamada ‘rede urbana nordestina interiorizada’ sendo três constituídos 

por duas cidades: vinculados à Fortaleza estavam Sobral (CE), Crato/Juazeiro do 

Norte (CE); sob a influência de Recife estavam Garanhuns (PE), Mossoró (RN), 

Floriano (PI), Caruaru (PE) e Campina Grande (PB); ligados a Salvador 

encontravam-se Jequié (BA), Vitória da Conquista (BA), Petrolina (PE)/Juazeiro(BA), 

Feira de Santana(BA) e Ilhéus/Itabuna(BA). 

Em terceiro lugar na hierarquia urbana, estavam os centros sub-regionais. De 

acordo com o IBGE (1972, p. 12), esses centros 
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são cidades que têm a função de intermediárias entre o centro 
regional e as localidades menores, destacando-se principalmente na 
coleta da produção agrícola [...] Nos serviços à população destacam-
se no varejo comum, no atendimento médico-hospitalar e no ensino 
médio.  

 

Em termos de centros sub-regionais destacavam-se no Rio Grande do Norte 

Caicó, Nova Cruz, Currais Novos, subordinados a Natal, e Pau dos Ferros 

subordinado a Mossoró.  

No nível 4 foram classificados pequenos centros locais; centros que prestam 

alguns serviços a um número reduzido de pequenas localidades, próximas.  

O estudo destacou que as diferenças regionais refletiam-se fortemente na 

organização da rede urbana, o que tornava o espaço urbano brasileiro dividido em 

duas áreas absolutamente distintas: a primeira no Centro-Sul onde se localizavam 

as metrópoles nacionais e as metrópoles regionais de Belo Horizonte, Porto Alegre e 

Curitiba, e a segunda formada pela Amazônia e pelo Nordeste dominados pelas 

metrópoles regionais de Recife, Salvador, Fortaleza e Belém.  

De acordo com o estudo citado, 

 

A primeira mais urbanizada, mais industrializada e de maior 
dinamismo demográfico, possui redes urbanas perfeitamente 
hierarquizadas com centros de serviços de diferentes níveis, 
numerosas médias e grandes cidades bem articuladas entre si, 
graças a uma densa rede de transportes e comunicações e apoiadas 
num processo de industrialização que se vem intensificando. Dos 
708 centros nacionais (exclusive metrópoles), 431 encontram-se no 
Centro-Sul, ou seja, 61%. A segunda é uma área inorganizada sob o 
ponto de vista funcional urbano, com metrópoles regionais 
hipertrofiadas e altamente centralizadoras de população e 
equipamentos de distribuição de bens e serviços. Existem poucos 
centros regionais (21 centros de nível 2) geralmente subequipados, e 
grande número de pequenos centros locais mais ligados às 
atividades tradicionais do meio rural (IBGE, 1972, p. 18).  

 

Natal e Mossoró eram Centros Regionais vinculados a ‘região urbana do 

Recife’, a cidade melhor estruturada na rede nordestina e a principal metrópole do 

Nordeste. Segundo o IBGE (1972, p. 19), “a excelente posição geográfica e as 

condições de melhor e maior porto nordestino são os fatores principais do 

desenvolvimento do Recife como a grande metrópole nordestina”. Dentre os 08 

(oito) centros regionais da rede urbana de Recife se destacavam pela intensidade de 

relacionamentos, Natal (RN) e Campina Grande (PB). 
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Na região Nordeste, o processo de urbanização foi lento e atomizado, o que 

resultou numa urbanização dispersa e fragmentada, constituída, principalmente 

pelas capitais dos estados e cerca de duas dezenas de cidades de porte médio, 

muitas delas interiorizadas. (CANO, 1989).  

No Rio Grande do Norte a situação não era diferente, já existiam na época 

duas redes urbanas, uma no litoral comandada por Natal que abrangia os municípios 

do Litoral Leste e Norte, do Agreste e do Seridó potiguar, e outra no interior 

comandada por Mossoró que polarizava a região Oeste do Estado.  

O segundo estudo do IBGE sobre a rede urbana brasileira foi realizado no 

final dos anos 1970, e publicado, em 1987. Teve como base a teoria das localidades 

entrais de Cristhaller. De acordo com o IBGE (1987, p. 11), “a teoria em questão 

considera o conjunto de centros de uma região ou país em seu papel de distribuição 

varejista e de prestação de serviços para uma população neles residentes”.   

De acordo com essa teoria, a hierarquia dos centros se processa de modo 

que os centros de baixo nível hierárquico distribuam bens buscados frequentemente 

e tenham área de influência restrita; as de nível imediatamente superior distribuam 

além daqueles distribuídos pelos centros inferiores, bens menos procurados 

possuindo uma área de influência maior que inclui os centros menores e suas 

respectivas áreas de influência; e o centro de mais alto nível distribui todos os bens 

e serviços já distribuídos pelos demais centros e ainda alguns de forma exclusiva 

para ampla região do país.  

Há, entretanto, diversas críticas à aplicação dessa teoria em países 

‘subdesenvolvidos’ ou de ‘desenvolvimento tardio’. O próprio estudo do IBGE (1987) 

destaca a crítica do geógrafo Milton Santos, que aponta a existência nos países 

subdesenvolvidos de dois circuitos na economia urbana, o superior e o inferior. 

Esses circuitos se diferenciam no que se refere à tecnologia empregada, a 

organização da firma, volume de capital e pessoal empregado, relações de trabalho, 

estoque e fixação de preços, entre outros. Mais apesar de sua aparente 

independência, o circuito inferior apresenta-se como dependente do circuito 

superior.   

O circuito superior predomina nas grandes cidades, cuja área de influência 

máxima corresponde à projeção espacial deste circuito, que mesmo de forma 

descontínua cobre todo território nacional ou regional. Já o circuito inferior ganha 

expressão nas pequenas cidades projetando-se na área de influência das pequenas 
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localidades através da distribuição de bens e serviços de consumo frequente, 

projeção esta que em muitas localidades do Nordeste se fazem em grande parte 

através de mercados periódicos (as feiras). Nos diferentes escalões intermediários 

os dois circuitos estão presentes em maior ou menor escala de acordo com a região 

em que a cidade está localizada.  

Para o IBGE (1987, p.15), 

 

a constatação de dois circuitos da economia e sua projeção espacial, 
e o desdobramento da rede de localidades centrais em dois planos, 
torna muito complexa a tarefa de definição de redes de localidades 
centrais nos países subdesenvolvidos.  

 

Ao mesmo tempo, os diversos estudos empíricos realizados tiveram a função 

de liberar a teoria das localidades centrais de seus pressupostos e das 

consequências que deles emergem dedutivamente, ao trazer elementos 

fundamentais da teoria que a evidência empírica reafirmou como a diferenciação 

hierárquica dos centros e de suas áreas de influência.  

As informações sobre a centralidade dos centros urbanos foram provenientes 

de um questionário aplicado seletivamente em 1.416 sedes municipais. O IBGE 

selecionou as cidades que dispunham de “um mínimo de atividades que 

potencialmente as capacitassem a exercer uma centralidade extramunicipal. Tais 

atividades seriam consideradas como funções centrais” (IBGE, 1987, p. 16). 

De acordo com o IBGE (1987), existiam 11 cidades que desempenhavam o 

papel de metrópoles regionais: Manaus, Belém, Fortaleza Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Goiânia. Logo abaixo 

na hierarquia estavam os centros submetropolitanos, a atuação desses centros não 

se limitava às funções de uma capital regional, mas, também não representava a 

magnitude de uma região de influência de uma metrópole regional.  A emergência 

desse tipo de centro decorreu, de um lado, da centralização da vida econômica de 

várias unidades da federação em suas capitais estaduais decorrentes do papel 

relevante do estado, e de outro, em função de outros fatores de ordem econômica, 

como no caso Juiz de Fora, Campinas, Ribeirão Preto e Londrina. O estudo não 
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trouxe informações sobre os centros de localização intrametropolitana, nem dos 

centros localizados nas aglomerações urbanas12.  

Nesse estudo, Natal foi inserida na categoria de centro submetropolitano e 

novamente subordinado a metrópole do Recife; entretanto, parte da rede urbana do 

Rio Grande do Norte, inclusive Mossoró (classificada como capital regional) ficou 

subordinada também a Metrópole de Fortaleza, a qual passou a disputar com Recife 

o comando da rede urbana do Rio Grande do Norte13.  

Além de Natal e Mossoró, a rede urbana do RN contava com dois centros 

sub-regionais (Caicó e Currais Novos) e dezoito centros de zona; as demais cidades 

foram consideradas apenas ‘municípios subordinados’, destes, 19 subordinados 

diretamente a Natal.  

O terceiro estudo do IBGE, sobre a rede de cidades, foi realizado, em 1993. 

Publicado em 2000, também utilizou como mote teórico a teoria das localidades 

centrais, mas o foco estava no papel das redes14 para viabilizar a circulação e a 

comunicação; ressaltava os diferentes níveis, intensidades e sentidos dos fluxos, 

sendo o espaço perpassado por redes desiguais e simultâneas, cujas ligações eram 

utilizadas de maneira distinta pelos vários agentes sociais.  

Nesse estudo, o IBGE (2000, p. 15) 

 

afirma que é através de complexas redes de cidades, contendo 
centros que se articulam pelas funções que oferecem e, ainda com 
tendência à hierarquização e/ou especialização, que fluxos de 
diferentes naturezas, intensidades e direções se realizam sobre o 
território.  

 

O estudo considerou 46 funções centrais (bens e serviços), das quais 14 

eram de baixa complexidade e frequente nas cidades de hierarquia mais baixa, 30 

eram geradores de fluxos de média e alta complexidade e 2, de fluxos relativos à 

busca de serviços de informação. O questionário foi aplicado em 2106 municípios 

                                                             
12

 A exclusão destas localidades centrais, intrametropolitanas, deve-se ao fato de que seria inviável 
possuir informações sobre todos esses centros, mesmo considerando-se o nível hierárquico de 
centro de zona para cima. Deste modo, considera-se, então, a área metropolitana e sua área de 
influência imediata como um todo, tendo como localidade central a metrópole. Do mesmo modo, 
considera-se, apenas, a cidade central de aglomerações urbanas (IBGE, 1987, p. 21). 

13
 No estudo de 1987, a área de influência de algumas metrópoles não é exclusiva, “apresentam 

setores onde se verifica uma competição entre duas ou mais metrópoles” (IBGE, 1987, p. 22). 
14

 Para além da simples conceituação de redes, “é primordial a percepção de que as redes são 
instrumentos viabilizadores da circulação e da comunicação e estas, por seu turno, são de 
fundamental destaque na organização do espaço” (IBGE, 2000, p. 13).  
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com centralidade extramunicipal, mais os municípios com população superior a 

20.000 hab15 e respondido pela rede de agências do IBGE.  

Para a construção dos lugares centrais foi considerado a posição relativa dos 

centros definida a partir da intensidade dos fluxos, da extensão ou alcance espacial 

da área de influência de cada cidade e a disponibilidade de equipamentos 

funcionais. O REGIC 1993 considerou que havia muitas heterogeneidades nos cinco 

níveis de centralidade observados no estudo de 1987 e passou a classificar os 

centros urbanos em 08 categorias de centralidade: (máxima, muito forte, forte, forte 

para médio, médio, médio para fraco, fraco e muito fraco).   

Para o IBGE (2000), existiam na rede urbana brasileira em 1993, 09 centros 

de nível máximo que equivaliam às metrópoles (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Salvador, Recife e Fortaleza), 24 centros 

de nível muito forte (centros submetropolitanos) e 35 centros de nível forte (capitais 

regionais). Pela hierarquia de 1993, Natal cai um nível, em relação ao estudo de 

1987, passa de centro submetropolitano para a categoria de capital regional.  

Esse fato chama a atenção por ocorrer em um período em que a urbanização 

do Rio Grande do Norte se acentuou, em especial, a urbanização de Natal e dos 

municípios da Grande Natal, que com exceção de São Gonçalo do Amarante, já 

alcançavam em 1991 taxa de urbanização igual ou superior a 50% da população. 

(CLEMENTINO, 2003). 

A introdução de novas tecnologias, o aprofundamento da globalização e o 

avanço da fronteira de ocupação modificaram o território, fazendo surgir a 

necessidade de atualizar o quadro das regiões de influência da rede urbana 

brasileira. O avanço da divisão técnica e territorial do trabalho e as transformações 

decorrentes das novas formas de comunicação ampliaram a organização em redes 

cujos nós, são as cidades.  

De acordo com Corrêa (1996 apud IBGE, 2008), num país como o Brasil, 

marcado por profundas desigualdades de renda e de acesso a mercados 

consumidores, a rede urbana divide-se entre uma arquitetura clássica desenhada 

pelos fluxos materiais, limitadas aos níveis hierárquicos mais elementares e os 

pontos inseridos nas redes globais, economicamente, mais dinâmicos. Os centros 

                                                             
15

 As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, 
Fortaleza e Brasília não eram responsáveis pelas informações sobre si próprias. “Tais centros são 
apenas citados como destino das pessoas de diversos municípios na busca de atendimento de 
suas necessidades de bens e serviços” (IBGE, 2000, p. 24). 
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de gestão mantem relações de controle e comando entre os centros urbanos, 

propagando decisões e definindo relações e investimentos, mas existem também 

relações horizontais de complementaridade entre os centros dada pela 

especialização produtiva, pela divisão funcional e atividades e pela oferta diferencial 

de serviços.  

O estudo de 2007 (último da série realizado pelo IBGE), publicado em 2008, 

retomou a concepção utilizada no estudo de 1972, estabeleceu uma classificação 

dos centros e a seguir delimitou sua área de atuação, sendo que a gestão do 

território (avaliada através da centralidade administrativa, jurídica e econômica) foi 

privilegiada para a delimitação dos centros. Os principais elementos utilizados para a 

hierarquização dos centros foram a classificação dos centros de gestão do território, 

a intensidade de relacionamentos e a dimensão da região de influência de cada 

centro.  

Para definir os centros da rede urbana, o REGIC 2007 buscou informações da 

subordinação no setor publico federal (gestão federal) e na localização das sedes e 

filiais das empresas (gestão empresarial). A oferta de distintos equipamentos e 

serviços capazes de dotar uma cidade de centralidade (ligações aéreas, 

deslocamentos para internações hospitalares, áreas de cobertura de emissoras de 

televisão, oferta de ensino superior, diversidade de atividades comerciais e serviços, 

oferta de serviços bancários, e da presença de domínio da internet) complementou a 

identificação dos centros de gestão do território. Já as informações de fluxos foram 

obtidas através de questionários preenchidos pelas agências do IBGE que 

investigou as principais linhas de transporte regulares e os principais destinos dos 

moradores para obterem produtos e serviços (IBGE, 2008). 

Os centros de gestão do território foram classificados de acordo com: gestão 

federal (órgãos do poder executivo e do poder judiciário); gestão empresarial (pelo 

menos três entidades empresariais com filiais em outro município) e, estudos 

complementares sobre equipamentos e serviços (comércio e serviços, instituições 

financeiras, ensino superior, saúde, domínios de internet, redes de tv aberta e 

conexões aéreas.)  

Do total de municípios, 1.082 foram identificados segundo o critério de gestão, 

sendo 906 centros de gestão federal e 724 de gestão empresarial. Desses dois 

grupos, 711 foram definidos como centros de gestão do território.  
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Após a identificação dos centros, foram definidas as regiões de influência com 

base nas redes de interação que conectam as cidades através da intensidade das 

ligações entre existentes entre elas: para a análise das ligações entre os centros de 

gestão foram considerados os eixos de gestão publica e de gestão empresarial 

complementado pelos serviços de saúde; para a ligação dos centros com os demais 

municípios foram investigadas as principais ligações de transportes coletivos e os 

principais destinos dos moradores dos municípios para obter produtos e serviços 

(cursar ensino superior, comprar roupas, calçados, ou frequentar shoppings e 

hipermercados, usar aeroporto, buscar serviços de saúde e para atividades de 

lazer). Foram investigados ainda a origem dos insumos e o primeiro destino da 

produção dos três principais produtos agrícolas.  

Como nem todas as informações sobre os fluxos estavam disponíveis em 

fontes secundárias, o IBGE realizou um levantamento específico nos municípios que 

não foram identificados como centro de gestão. “De um universo de 5.564 

municípios vigentes em 2007, foram pesquisados 4.625, dos quais cerca de 85% 

têm menos de 20.000 habitantes” (IBGE, 2008, p. 9). Assim como nas pesquisas 

anteriores, o informante foi o próprio agente do IBGE que, “por realizar pesquisas 

regulares e percorrer o território tem conhecimento de sua área de jurisdição e 

acesso a fontes locais para confirmar as informações solicitadas”. (2008, p. 9).  

Para as cidades que se constituem grandes aglomerados urbanos foram 

utilizados como unidade de observação o conjunto da Área de Concentração de 

População (ACP), ou de suas subáreas (sub - ACPs) 16. As ACPs são definidas 

como grandes manchas urbanas de ocupação contínua, caracterizadas pelo 

tamanho e densidade da população, pelo grau de urbanização e pela coesão interna 

da área, dada pelos deslocamentos para trabalho e/ou estudo. Castello Branco 

(2006 apud IBGE, 2008). Foram identificadas no Brasil 40 ACPs que agregam 336 

municípios, dentre as ACPs, encontra-se a ACP de Natal. 

Nesse estudo, foram classificados como metrópoles os 12 principais centros 

urbanos do país com fortes relacionamentos entre si, e, em geral, extensa área de 

influência direta (São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, 

Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife e Salvador); em seguida temos as 

capitais regionais, 70 centros que se relacionam com o estrato superior da rede 

                                                             
16

 A definição metodológica dos indicadores que definem os níveis de integração na dinâmica do 
aglomerado urbano encontra-se no estudo do Observatório das Metrópoles (2004).  
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urbana com capacidade de gestão no nível imediatamente inferior às metrópoles, 

que têm área de influência no âmbito regional.  

A figura 1 apresenta a rede urbana do Brasil de acordo com a hierarquização 

proposta pelo REGIC. 

 

Figura 1 – Rede Urbana do Brasil (REGIC 2007) 

 

Fonte: IBGE (2008, p. 12).  

 

Apesar das diferenças metodológicas entre esses quatro estudos do IBGE 

sobre a rede urbana brasileira, a comparação é possível, o próprio REGIC 2007 

propõe essa comparabilidade entre os níveis de centralidade.   

Observamos que poucas alterações ocorreram entre os principais centros, 

talvez porque as mudanças na estrutura de produção e a própria descentralização 

produtiva não tenham obtido os resultados esperados em termos de mudanças 
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espaciais. São Paulo se destaca como a principal metrópole em todas as pesquisas, 

seguido pelo Rio de Janeiro que ocupa a segunda posição isolada nas três primeiras 

pesquisas e passa a dividi-la com Brasília na última pesquisa. Essa ascensão de 

Brasília na hierarquia urbana decorre, segundo o Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), da importância que essa 

pesquisa dá à função de gestão federal do território (IPARDES, 2009). O quadro 4 

apresenta a evolução das metrópoles nos quatro estudos sobre hierarquia das 

cidades, realizados pelo IBGE. 

 

Quadro 4 - Centros posicionados nos níveis superiores da hierarquia urbana – 

Brasil 

REGIC 1966 REGIC 1978 REGIC 1993 REGIC 2007 
Grand. Metrópole 
Nacional 

Metrópole Regional Nível Máximo Grand. Metrópole 
Nacional 

  São Paulo   São Paulo   São Paulo   São Paulo 

Metrópole Nacional   Rio de Janeiro   Rio de Janeiro Metrópole Nacional 

  Rio de Janeiro   Recife   Belo Horizonte   Rio de Janeiro 

Centro Metropolitano 
Regional 

  Belo Horizonte   Salvador   Brasília 

  Recife   Salvador   Porto Alegre Metrópole 

  Belo Horizonte   Porto Alegre   Curitiba   Recife 

  Salvador   Manaus   Fortaleza   Belo Horizonte 

  Porto Alegre   Curitiba   Goiânia   Salvador 

Centro Macrorregional   Fortaleza    Porto Alegre 

  Curitiba   Belém    Manaus 

  Fortaleza   Goiânia    Curitiba 

  Belém     Fortaleza 

  Goiânia     Belém 

     Goiânia 

Fonte: IBGE (2008 apud IPARDES, 2009, p. 10) 

 

Em termos regionais, ao destacar as metrópoles do Nordeste, observamos a 

redução da rede de influência do Recife, apontado como a principal metrópole do 

Nordeste no primeiro estudo, o qual perde a área do sul do Piauí para Teresina e 

passa a dividir Natal com Fortaleza. Já Fortaleza amplia-se tanto a Leste pela rede 

de Natal, como pela expansão as redes de São Luís e Teresina que continuam a 

integrar aquela rede. (IBGE, 2008).  

O estudo explicita as desigualdades regionais também no que se refere à 

hierarquização da rede urbana. No Nordeste há uma distribuição truncada com 

ausência de alguns níveis intermediários e concentração de bens e serviços nas 
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capitais estaduais. Natal, capital do Rio Grande do Norte, foi considerada capital 

regional A, e, continua ligada hierarquicamente às duas metrópoles regionais 

(Fortaleza e Recife). (IBGE, 2008).  

A rede urbana potiguar ficou então composta pela ACP de Natal como capital 

regional A formada pelos municípios de Natal, Extremoz, Macaíba, Parnamirim, São 

José de Mipibu, São Gonçalo do Amarante e Nísia Floresta; por Mossoró como 

capital regional C, por dois centros sub-regionais A (Caicó e Pau dos Ferros) e por 

dois centros sub-regionais B (Açu e Currais Novos).  

A figura 2 mostra a rede urbana do Rio Grande do Norte com base no último 

REGIC e os fluxos de relacionamentos entre os centros potiguares.  

 

Figura 2 – Rede urbana do Rio Grande do Norte (REGIC 2007) 

 

Fonte: IBGE (2008, p. 100).  

 

Ficam de fora da ACP, mas dentro da RM Natal, os munícipios de Ceará 

Mirim, Monte Alegre, Vera Cruz e Maxaranguape.  Essa divergência entre a 

composição das ACPs e das regiões metropolitanas institucionalizadas se deve aos 

diferentes níveis de integração entre os municípios e é um fenômeno observado em 

todas as aglomerações urbanas.  

De acordo com MOURA (2013), apenas 30,6% dos municípios inseridos nas 

regiões metropolitanas integram ACPs, e somente 27,4% representam efetiva 

integração à dinâmica metropolitana medida através dos níveis de integração ‘muito 
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alto’ e ‘alto’. Na RM Natal não há município com nível de integração ‘muito alto’ e 

apenas 03 municípios apresentam nível de integração ‘alto’. 

Em termos de modificações entre os quatro estudos sobre rede urbana, 

realizados pelo IBGE, também não notamos muitas alterações ao verificar a 

classificação hierárquica da rede urbana do Rio Grande do Norte no primeiro e no 

último estudo. Natal continua no principal nível hierárquico na rede urbana do RN, 

mas na rede urbana nacional ocupa o papel de capital regional, não sendo 

considerada metrópole pelo IBGE; Mossoró continua em segundo lugar na 

hierarquia como capital regional, só que no nível C. Em termos dos centros sub-

regionais, temos algumas mudanças como o caso de Pau dos Ferros que ascende a 

centro sub-regional A e Açu que era centro local em 1966 e passa a centro sub-

regional B em 2007. Apenas Nova Cruz aparecia como centro sub-regional B em 

1966 e caiu para Centro de Zona.  O Quadro 5 a seguir, traz a evolução dos 

principais centros na rede urbana potiguar.  

 

Quadro 5 - Principais níveis de centralidade (1) – Municípios do Rio Grande do 

Norte – 1966,1978, 1993, 2007. 

MUNICÍPIO Centralidade 1966 Centralidade 1978 Centralidade 1993 Centralidade 2007 

Níveis Denominação Denominação Níveis Denominação Níveis Denominação 

ACP Natal 2a Centro 
Regional A  

Centro 
Submetropolitano 

6 Forte  2A Capital 
Regional A  

Mossoró 2b Centro 
Regional B  

Capital Regional 5 Forte para 
Médio  

2C Capital 
Regional C  

Caicó 3a Centro 
Sub-
Regional A  

Centro Sub-
Regional 

5 Forte para 
Médio  

3A Centro 
Sub-
Regional A  

Pau dos 
Ferros 

3b Centro 
Sub-
Regional B  

Centro de Zona 4 Médio  3A Centro 
Sub-
Regional A  

Açu 4a Centro 
Local A  

Centro de Zona 4 Médio  3B Centro 
Sub-
regional B  

Currais 
Novos 

3b Centro 
Sub-
Regional B  

Centro Sub-
Regional 

4 Médio  3B Centro 
Sub-
Regional B  

Fonte: IBGE (1972), (1987), (2000) e (2008). Elaboração da Autora.  
(1) Toma como base os principais níveis de 2007. 

 

Simões e Amaral (2011) defendem que houve uma interiorização do 

crescimento econômico o que resultou na criação de novas centralidades urbanas, e 

propõem uma comparação entre as hierarquias urbanas entre 1993 e 2007, para 



91 
 

isso eles reclassificam os oito níveis de 1993 em 5 grupos que coincidem com os 5 

grandes níveis de 2007, conforme quadro 6 a seguir. 

 

Quadro 6 - Compatibilização das categorias adotadas pelos REGICs 1993 e 

2007.  

Nível REGIC 1993 REGIC 2007 

1-Metrópoles Nível 8 Níveis 1A, 1B E 1C 

2-Centros regionais Níveis 6 e 7 Níveis 2A, 2B e 2C 

3-Centros Sub-regionais Nível 5 Níveis 3A e 3B 

4-Centros de zona Níveis 3 e 4 Nível 4A 

5-Centros locais Níveis 1 e 2 Nível 4B e demais 
Fonte: Simões e Amaral (2011, p. 567).  

 

A partir da compatibilização da malha municipal nos dois períodos, os autores 

mostram que houve uma extensão e aprofundamento da tendência 

desconcentracionista vivida pós 1970. Para Simões e Amaral (2011, p. 576), o 

resultado mostrou,  

 

uma elevação indiscriminada da qualificação relativa da rede urbana 
do país, com um aumento – absoluto e relativo – do número de 
municípios de classes intermediárias em detrimento dos dois 
extremos do sistema de cidades. Do ponto de vista específico, 
podemos afirmar que esta elevação não foi regionalmente neutra, 
com notada ênfase nas regiões não litorâneas e não-metropolitanas.   

 

Os autores destacam ainda, que as regiões que mais ampliaram o número de 

municípios classificados como intermediários foram os do Centro-Norte, do Norte-

Nordeste e do Semiárido, fato que corrobora a qualificação da rede urbana brasileira 

com maior ênfase fora do Centro-Sul do país.  

Com o objetivo de “fornecer uma visão regional do Brasil a partir dos fluxos 

articulados por sua rede urbana”, o IBGE publicou em 2013, a ‘Divisão Urbano-

Regional’, a qual apresenta como produto final do REGIC 2007.  (IBGE, 2013b, p. 2) 

O IBGE considera esse produto indispensável ao planejamento das 

diferenças existentes no território nacional como instrumento técnico de valor 

estratégico para a redução das desigualdades sociais com a manutenção de sua 

diversidade cultural, ambiental e econômica. De acordo com o IBGE (2013a, p. 2), o 

estudo em análise é, “um instrumento estratégico para que a sociedade e o estado 

possam pensar e atuar sobre o Brasil no mundo contemporâneo”. 
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Tendo por base, o arcabouço teórico-metodológico desenvolvido pelo REGIC 

2007, a Divisão Urbano-Regional é constituída por um recorte territorial dividido em 

três níveis escalares que cobre todo o território nacional. Diferentemente da análise 

realizada no REGIC, cada região criada é contígua e cada município pertence a uma 

única unidade territorial. Os novos desenhos regionais são chamados regiões de 

articulação urbana e classificados em três escalas de referência: regiões ampliadas 

de articulação urbana, regiões intermediárias de articulação urbana e regiões 

imediatas de articulação urbana (IBGE, 2013a).  

O estudo identifica 14 regiões ampliadas de articulação urbana; além das 12 

metrópoles identificadas no REGIC, são incluídas como cidades de comando as 

capitais regionais de Porto Velho e Cuiabá. De acordo com o IBGE (2013a, p. 5), 

Estas 14 regiões ampliadas 

 

possuem o mérito de revelar no território nacional ‘o protagonismo da 
geografia’ traçada pelos fluxos socioeconômicos no processo de 
estruturação do território nacional [...] estas 14 regiões expõe o 
comando das principais cidades sobre o território nacional, diluindo, 
desse modo, as fronteiras dos 26 estados e a do Distrito Federal.  

 

A partir das subdivisões das regiões ampliadas, o IBGE chegou às regiões 

intermediárias de articulação urbana. Estas regiões foram formadas a partir dos 

centros urbanos nos níveis de capital regional A, B e C, e centro sub-regional A, são 

regiões com centralidades medianas no conjunto da classificação e com população 

e áreas variáveis de acordo com a localização. O IBGE caracteriza estas regiões 

intermediárias como centros que tem a “capacidade de polarizar um número grande 

de municípios no atendimento a bens e serviços de alta complexidade. Concentra 

atividades de gestão pública e privada e articulam, na escala regional, órgãos e 

empresas privadas”. (IBGE, 2013a, p. 5). 

A rede urbana do Rio Grande do Norte foi ‘literalmente’ dividida entre as 

regiões ampliadas de Fortaleza e de Recife, inclusive no que se refere às regiões 

intermediárias. Temos no Rio Grande do Norte quatro regiões intermediárias (Natal, 

Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros), as duas primeiras são ligadas à região ampliada 

do Recife e as duas últimas ligadas à região ampliada de Fortaleza.  

As figuras 3 e 4 mostram essa nova configuração proposta pelo IBGE.  
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Figura 3 - Regiões Ampliadas de 
Articulação Urbana 

Figura 4 - Regiões Intermediárias de 
Articulação Urbana 

  

  

Fonte: IBGE (2013a, p. 6-7). Adaptado pela Autora.  

 

2.2.2 A rede urbana brasileira de acordo com o IPEA  

 

O estudo do IPEA destaca a diversificação das funções exercidas pelos 

centros urbanos e a ampliação das demandas de articulação e ampliação entre eles, 

movimentos que se configuram como reflexo e como suporte à desconcentração das 

atividades econômicas e à interiorização do desenvolvimento.  

De acordo com o IPEA (2001a, p.19)  

 

não só se verificou um crescimento populacional mais elevado nas 
antigas periferias econômicas nacionais e nos centros urbanos 
médios, ocasionando o espraiamento da urbanização, especialmente 
em direção ao Oeste, [...] como também diversas aglomerações 
urbanas surgiram e ampliaram seu papel na rede de cidades do país, 
tornando mais complexa a configuração da rede urbana nacional.  
 

O estudo em questão objetivou identificar as transformações na rede urbana, 

a partir das macrorregiões e da análise de uma série de variáveis que classificavam 

as cidades por classes de tamanho através de um conjunto de fatores além da 

população. Considerou-se que a urbanização, assim como o sistema urbano, faziam 

parte de um longo processo de mudança territorial no Brasil, fruto de uma atividade 
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econômica bem localizada e dinâmica, e que a urbanização não é resultado dessa 

atividades e sim parte constitutiva desse processo.  

Adicionalmente, o estudo destacou a heterogeneidade da produção e as 

novas organizações espaciais propiciadas pelo deslocamento das indústrias para 

regiões fora das áreas metropolitanas e o crescimento das áreas de fronteira 

resultante do desempelho da agricultura e dos complexos minerais que aumentou a 

exportação nos anos 1980, o que resultou nas chamadas ‘ilhas de produtividade’.  

Nesse período, surgiram como alternativas as cidades de menor porte, com 

saldos migratórios negativos (migração de retorno), ou a periferização dos centros 

urbanos, o que reduziu o ritmo de crescimento das áreas metropolitanas e fez surgir 

novos espaços economicamente dinâmicos que alteraram o comportamento do 

emprego urbano, da dinâmica migratória e das exportações.  

Sintetizando o contexto em que o IPEA realizou o estudo, Vieira et al. (2011, 

p. 58) ressaltam que  

 

a desconcentração industrial nas regiões metropolitanas foi 
concomitante ao crescimento das cidades no interior de São Paulo, 
das capitais regionais, como as do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
as cidades médias e as aglomerações não metropolitanas, áreas de 
fronteira agrícola e de expansão da agricultura. Este movimento 
resulta [...] em uma forte desconcentração da economia e 
consequente desaceleração do crescimento metropolitano.  

 

O estudo do IPEA foi realizado em 04 (quatro) etapas: a primeira estabeleceu 

a classificação dos centros urbanos das regiões; a segunda consistitu na montagem 

de um quadro de classificação da rede urbana brasileira; a terceira etapa resultou na 

definição da estrutura urbana e dos sistemas urbano-regionais; e a quarta etapa 

focou na presença de processo de conurbação entre os centros urbanos. (IPEA, 

2001a).  

O IPEA (2001b) classificou a rede urbana do Brasil em seis categorias 

espaciais, sendo três de caráter metropolitano:17 1) metrópóles globais (São Paulo e 

Rio de Janeiro), metrópoles nacionais e metrópoles regionais; 13 centros urbanos, 

que, à exceção de Manaus, constituem aglomerações urbanas. Tais centros 

                                                             
17

 Para a classificação dos Centros, o IPEA utilizou além da classificação dos centros apresentada 
pelo IBGE (2000), outros indicadores, tais como “porcentagem da PEA urbana; total da população 
em 1980, 1991 e 1996; taxa de crescimento da população no período 1991-1996; porcentagem de 
acréscimo da população nos períodos 1980-1991 e 1991-1996; densidade demográfica em 1996; 
e análise de agrupamento dos centros urbanos” (IPEA, 2001a, p. 28).  
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exercem fortes funções polarizadoras, além de articulação espacial das 

aglomerações com algum grau de contiguidade, muitas vezes ao longo de eixos 

viários; 2) centros regionais, estratos intermediários da rede urbana, num total de 16, 

sendo 13 aglomerações urbanas não-metropolitanas; centros sub-regionais 1 e 2, 

somando 82 centros que polarizam apenas os municípios de seu entorno. Mais da 

metade dos 111 principais centros estão concentrados nas regiões Sudeste (39,6%) 

e Nordeste (23,4%); no Sul estão 18,9%, no Norte 10,8% e no Centro-Oeste, 7,2% 

(IPEA, 2001a).   

O IPEA organizou, ainda, os sistemas urbano-regionais que compreendeu a 

“organização dos sistemas territoriais a partir das metrópoles e centros regionais que 

compõem a rede urbana do Brasil e possuem encadeamento funcional entre os 

diversos níveis de influência” (IPEA, 2001b, p. 29). 

Os 12 sistemas urbano-regionais e suas 33 regiões de influência foram 

reagregados em três estruturas articuladas e diferenciadas no processo de 

urbanização nacional: 1) a do Centro-Sul composta pelos sistemas urbanos de Belo 

Horizonte (área de influência de Belo Horizonte), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Juiz 

de Fora e Vitória), São Paulo (São Paulo, Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, Marília, 

São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Uberlândia), Curitiba (Curitiba, 

Londrina, Maringá e Florianópolis), e Porto Alegre (Porto Alegre, Santa Maria, 

Pelotas e Passo Fundo); 2) a do Nordeste, composta pelos sistemas urbanos do 

Meio Norte (São Luís e Teresina), Fortaleza (Fortaleza), Recife (Recife, Natal, João 

Pessoa, Campina Grande e Caruaru), e Salvador (Salvador e Feira de Santana); e 

3) a do Centro-Norte, composta pelos sitemas urbanos de Cuibá (Cuiabá), Norte 

(Belém e Manaus), e Brasília-Goiânia (Brasília e Goiânia).  

Tomando a rede urbana do Nordeste, o IPEA destaca a repercussão das 

heterogeneidades das estruturas socioeconômicas no sistema de cidades. Para o 

Instituto, apesar do processo significativo de adensamento populacional e da 

incorporação de 64 novas localidades urbanas com mais de 20 mil habitantes entre 

1991 e 1996, a rede urbana nordestina “ainda se caracteriza pela frágil organização 

em termos não apenas de distribuição da população mas também de produção e de 

distribuição de bens e serviços” (IPEA, 2002, p. 102).  

O IPEA classificou a rede urbana nordestina em cinco grupos: 1) 

Aglomerações urbanas metropolitanas (Fortaleza, Recife e Salvador) as quais 

exerciam papel de primazia na rede urbana e concentravam 19,4% da população 



96 
 

nordestina total;  2) Aglomerações urbanas não-metropolitanas em número de 16 

com população entre 200 mil e 1 milhão de habitantes; 3) Os centros urbanos 

regionais, em número de 83 centros com população entre 50 mil e 280 mil 

habitantes; 4) localidades que despontam com potencial de gerar ‘novas 

centralidades’18; e 5) conjunto dos municípios com população inferior a 50 mil 

habitantes em 1991 (IPEA, 2002).  

 

2.2.3 A rede urbana brasileira sob a visão do Observatório das Metrópoles/ 

Ministério das Cidades  

 

O estudo “Tipologia das cidades brasileiras”, foi elaborado pelo Observatório 

das Metropóles, em 2004, para subsidiar o Plano Nacional de Cidades, do Ministério 

das Cidades. Publicado em 2009, sob a organização de Jan Bitoun e Lívia Miranda, 

esse estudo  tomou por base para a classificação da rede urbana, o processo de 

urbanização brasileira a partir da institucionalização das regiões metropolitanas no 

Brasil, a partir dos anos 1970.  

De acordo com Bitoun e Miranda (2009), o caráter e a forma de urbanização 

não podem ser separados da natureza do desenvolvimento de uma dada sociedade. 

Nesta perspectiva, os autores sugerem que o problema da rarefação ou da 

fragilidade da urbanização em alguns pontos do território, constatados em trabalhos 

anteriores, precisam ser enfrentados pelos gestores públicos levando em conta as 

condições econômicas e sociopolíticas de cada realidade regional.  

Para os autores,  

 

É preciso infra-estrutura “urbana”: atividades terciárias 
interdependentes como comércio, transportes, armazenagem, 
reparações mecânicas, habitação, saúde, cultura, finanças, 
educação (geral e profissional), mesmo que em muito pequena 
escala e complexidade. É preciso combater a raridade do fenômeno 
urbano, de forma a maximizar as oportunidades de desenvolvimento 
existentes na sociedae e no território brasileiros, e com isso reduzir 
as emigrações intensas, excessiva concentração em poucos núcleos, 
atraso agrícola, enfim, os efeitos que Cano chamou de destruição ou 
bloqueio ao desenvolvimento urbano e regional. [...] A política 
regional urbana precisa, portanto, enfrentar tanto a concentração, 

                                                             
18

 “Essas novas centralidades, também denominadas pelo IPEA de novas territorialidades são 
formadas no Nordeste especialmente por localidades que despontam pela grande potencialidade 
de crescimento de atividades voltadas para o turismo cultural, lazer e ecoturismo, com ampliação 
da rede hoteleira e do sistema viário” (IPEA, 2002, p.107).  



97 
 

como o urbano não metropolitano, inclusive aquele mais isolado ou 
rural, onde a base econômica é esencialmente agrícola ou 
agroindustrial, e aquele onde se manifestam oportunidaes de 
desenvolvimento travadas pela falta de urbanização (BITOUN; 
MIRANDA, 2009, p. 4-5). 

 

Os autores propõe uma tipologia para o conjunto dos municípios brasileiros 

fundamentada em duas abordagens: uma que parte dos territórios enfatizando a 

diversidade do território nacional e a das densidades econômicas que os 

caracterizam; e a outra a partir da análise da rede de cidades e de sua capacidade 

de estruturar o território em regiões polarizadas.  

A primeira abordagem está presente na tipologia que norteia a Proposta para 

discussão as Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), a política 

propõe uma abordagem em múltiplas escalas no sentido de contemplar as várias 

espacialidades e entes federados, em relação à identificação do território, a PNDR 

adotou a escala microrregional, vez que esta escala possibilita uma visão mais 

detalhada das desiguladades e diversidades regionais.  

Em termos metodológicos, após a escolha da microrregião enquanto unidade 

territorial, o segundo passo foi a identificação em tipos que foi realizada através de 

duas informações básicas: estoque de riqueza acumulada e dinâmica de 

crescimento das microrregiões. A variável de estoque escolhida foi o PIB municipal 

estimado pelo IPEA para 1990 e 1998,e o rendimento domiciliar médio, censo 2000 

do IBGE.  

A partir desta articulação foram identificadas quatro tipos microrregionais: 

microrregiões de alta renda, qualquer que seja a dinâmica do PIB (MR1); 

microrregiões de renda baixa ou média e dinâmica do PIB elevada (MR2); 

microrregiões de renda média e pequena dinâmica do PIB (MR3); e regiões de baixa 

renda e pouco dinamismo do PIB (MR4).   

Bitoun e Miranda (2009) destacam que, a abordagem por microrregião 

expressa a diversidade interna de cada macrorregião, uma vez que, com exceção 

das MR4, os municipios enquadrados nos demais tipos de microrregião estão em 

todas as macrorregiões brasileiras, apesar de alguns tipos se concentrarem em 

determinadas macrorregiões, como é o caso da concentração na Região Nordeste, 

de 85,9% dos municipios localizados nas RM4, e nas regiões Sul e Sudeste, de 

90,4% dos municípios localizados em MR1.  
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Diante disso, os autores concluem que a concentração de determinado 

conjunto de municípios caracterizado em determinado tipo de microrregião pode ser 

associada ao entorno regional em que estão localizados, e, portanto, reflete o 

padrão histórico da macrorregião; em contrapartida, a presença dos tipos MR2 e 

MR3 em todas as macrorregiões reforça a importância da abordagem pela 

microrregião, permitindo observar as diferenças internas de cada macrorregião, 

indispensáveis para orientar as escolhas de programas e ações. Na figura 5, 

podemos verificar a distribuição dos municípios por tipo de Microrregião no território 

brasileiro.  

 

Figura 5 - Política Nacional de Desenvolvimento Regional, por tipo 

micorregional 

 

Fonte: Bitoun e Miranda (2009, p. 10).  
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A abordagem pela rede de cidades tomou como base o trabalho do IPEA19, e 

“A nova geografia econômica do Brasil” do Centro de Desenvolvimento e 

Planejamento Regional (CEDEPLAR). Embora os autores entendam que este último 

trabalho não tenha foco direto na rede urbana, para eles o trabalho em questão “tem 

o propósito de identificar uma ‘nova configuração regional brasileira’ partindo da 

identificação de polos dinâmicos e suas regiões de influência.” (BITOUN; MIRANDA, 

2009, p. 11).  

Ao considerar que o conceito de região está associado à definição de lugar 

central, o estudo do CEDEPLAR não se prende à divisão político-administrativa, ao 

contrário, concebe a região a partir de conceito eminentemente econômico, e o 

centro urbano como elemento organizador desta região ou espaço econômico. Dito 

de outra forma, “o espaço econômico tende a se organizar em torno de lugares 

centrais, de modo que a região resulta assim da dinâmica das economias urbanas e 

de seus centros de polarização .” (CEDEPLAR, 2000, p.7) 

Para identificar as regiões de polarização o CEDEPLAR utilizou o modelo 

gravitacional de Isard (1975), o qual possibilita a identificação de polos e suas 

regiões de influência com base na interação econômica entre as unidades e na 

hierarquia definida pelas economias de escala do polo, ou seja, pelo seu poder de 

atração. A unidade territorial foi a microrregião geográfica do IBGE, e a aplicação do 

modelo permitiu a identificação de 12 macropolos e 11 áreas de polarização (Porto 

Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, 

Fortaleza, Belém, Manaus e os polos de Brasília e Goiânia que dividem a mesma 

área de polarização). O estudo do CEDEPLAR identificou também 84 mesorregiões, 

sendo as de maior densidade econômica aquelas concentradas no Centro-Sul, já as 

mesorregiões consideradas de subsistência se concentravam na porção do território 

que vai do Norte de Minas Gerais ao Nordeste Sententrional. (BITOUN; MIRANDA, 

2009) 

O trabalho do Observatório procurou associar a visão territorial do PNDR à 

visão da rede urbana brasileira composta em 2000 por 5506 municípios. Partindo da 

análise econômica terrirorial do PNDR, há, no entendimento dos autores,  

 

                                                             
19

 A metodologia e os resultados do trabalho “Caracterização e Tendências da Rede Urbana”, do 
IPEA, já foram apresentados no tópico 2.2.2.  
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a possibilidade de aprofundar essa relação entre o urbano e o 
território, visto com base na diversidade de suas densidades 
econômicas, altas e médias nas microrregiões de tipo 1 e 3, ainda 
baixas nas microrregiões de tipo 2 e baixas nas de tipo 4. Esse 
aprofundamento, necessário à definição de diretrizes nacionais de 
política urbana levando em consideração a importância da qualidade 
da malha urbana e das cidades para o pleno desenvolvimento do 
território, é o objetivo principal dos procedimentos metodológicos 
adotados neste relatório (BITOUN; MIRANDA, 2009, p. 22).  

 

Os procedimentos foram realizados em duas etapas: na primeira etapa, 

procedeu-se a avaliação da densidade econômica de cada uma das 84 

mesorregiões polarizadas, por meio da identificação dos pesos no total da 

população residente da mesorregião, das populações residentes em microrregiões 

de tipo 1, 2, 3 e 4; levantamento das variáveis de todos os municípios; observação 

da distribuição dos municípios por faixas de tamanho populacionais em cada um dos 

quatro conjuntos microrregionais; análises multivariadas com base em variáveis 

selecionadas no banco de dados, seguidas pela identificação de clusters; e uma 

primeira caracterização das classes de municípios visando sugerir o papel que 

exercem no território e, consequentemente uma política urbana concebida como 

ação integrada aos diversos ministérios encarregados do desenvolvimento urbano e 

territorial. 

Na segunda etapa, com o objetivo de incorporar a diversidade da densidade 

econômica, e refletir como essa densidade qualifica os polos urbanos identificados 

pelo CEDEPLAR e os níveis hierárquicos dos centros urbanos do IPEA, os autores 

caracterizaram cada mesorregião e macrorregião delimitadas no estudo do 

CEDEPLAR, pelas percentagens de população residente em cada tipo 

microrregional definido pelo PNDR. A hipótese defendida por esse estudo é que “os 

polos pertencerão a tipos diferentes em função das diversas densidades econômicas 

que qualificam as regiões” (BITOUN; MIRANDA, 2009, p. 24). Hipótese também 

válida para os níveis herárquicos do IPEA.  

A distribuição hierárquica do número de municípios foi inicialmente feita 

segundo a faixa de tamanho populacional: 100 mil e mais, entre 100 mil e 20 mil e, 

abaixo de 20 mil. Os resultados do cruzamento entre as faixas populacionais e os 4 

tipos macrorregionais revelararam constraste entre os tipos de baixa densidade 

econômica (apenas 8 municípios com mais de 100 mil habitantes) e os tipos 

microrregionais de média e alta densidade econômica, nos quais há 216 municípios 
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acima de 100 mil habitantes. “O contraste é ainda mais forte na distribuição da 

população [...] os maiores concentram-se nas microrregiões de tipo 1, que agrupam 

53,70% da população total” (BITOUN; MIRANDA, 2009, p. 30).  

A partir da realização das análises multivariadas, os autores elaboraram a 

classificação por classes (A, B, C e D) de acordo com a densidade populacional e 

com os tipos microrregionais, o que resultou na agregação dos municípios em 19 

tipos.  

Os maiores espaços urbanos do Brasil foram agregados nos tipos de 1 a 4: o 

tipo 1 reune 49,5 milhões de habitantes em 214 municípios que fazem parte das 

grandes aglomerações do país cujas áreas de influência são substancialmente 

formadas por regiões de grande concentração de riqueza, em especial, as do 

Centro-Sul; o tipo 2 reúne aglomerações nordestinas e as três capitais do Norte, as 

aglomerações dessas capitais estão inseridas em microrregiões de alto ou médio 

estoque de riqueza isoladas e de pequenas dimensões no meio de regiões pobres e 

de baixa densidade econômica; os tipos 3 e 4 reunem municípios em aglomerações 

e centros urbanos do Centro Sul e do Norte-Nordeste.  

Os centros urbanos de 20 a 100 mil habitantes foram classificados nos tipos 

de 5 a 13: nos tipos 5 e 6 estão os centros urbanos em espaços rurais prósperos 

com moderada desigualdade social e centros urbanos em espaços rurais prósperos 

com elevada desigualdade social; os tipos 7 e 8 são constituidos por centros 

urbanos em espaços rurais consolidados, mas de frágil dinamismo recente e 

elevada desigualdade social e por centros urbanos em espaços rurais consolidados, 

mas de frágil dinamismo recente e moderada desigualdade; no Rio Grande do Norte:  

Açu e Caicó. Os tipos 9, 10 e 11, são compostos respectivamente por, centros 

urbanos em espaços rurais que vem enriquecendo com moderada desigualdade 

social, predominantes no Centro-sul, centros urbanos em espaços rurais que vem 

enriquecendo com elevada desigualdade social, predominantes na fronteira agrícola, 

e centros urbanos em espaços rurais do sertão nordestino e da Amazônia com 

algum dinamismo recente insuficiente para dinamizar o espaço urbano; os tipos 12 e 

13 são compostos por centros urbanos em espaços rurais pobres de ocupação 

antiga e de alta densidade populacional próximos de grandes centros (Apodi) e 

centros urbanos em espaços rurais pobres com média e baixa densidade 



102 
 

populacional e relativamente isolados (Pau dos Ferros), ambos localizados em 

espaços rurais pobres e pouco dinâmicos.20 

As pequenas cidades em municípios com menos de 20 mil habitantes 

compõem os tipos de 14 a 19, são 3.819  municípios situados fora de aglomerações 

metropolitanas, as principais distinções referem-se a participação da PEA em 

atividades primárias e a localização dos municípios em cidades mais ou menos 

prósperas. As pequenas cidades com atividades urbanas relevantes estão situadas 

no Centro-Sul; nos pequenos municípios localizados no Nordeste predomina a PEA 

ocupada em atividades primárias, no Norte a PEA é ocupada em atividades urbanas 

em vista da escassez de população rural.  

 

2.2.4 A rede urbana brasileira sob a ótica do Ministério do Planejamento 

 

 O “Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento” publicado pelo 

Ministério do Planejamento em 2008, propõe uma nova regionalização do país como 

base para o diagnóstico, para o planejamento e para a implementação de políticas 

públicas.21 A redução das desigualdades regionais, a valorização da diversidade 

natural e cultural e da sustentabilidade ambiental, são os objetivos principais 

apontados pelo Ministério do Planejamento, por ocasião dessa proposta de 

regionalização.  O estudo em pauta “aborda o território de forma não-convencional 

com uma metodologia de planejamento governamental que incorpora a dimensão 

territorial como orientador da ação pública programática”. (MP, 2008, p. 9) 

Para o MP, a superação da visão setorial ao incorporar a dimensão territorial, 

tornarão mais fácil a compreensão das causas dos problemas e a priorização das 

ações a serem implementadas.   

 

Tanto na área social, como nas políticas educacionais, de saúde, ou 
nas questões de infra-estrutura e segurança, os diagnósticos dos 
territórios deveriam ser a primeira referência para a delimitação da 
ação e a priorização dos gastos garantindo que a população 
beneficiada com a ação publica seja a que mais necessita da ajuda 
do estado e não apenas aqueles mais bem capacitados 
institucionalmente. (MP, 2008, p.10) 

 

                                                             
20

 A síntese dessa classificação pode ser encontrada em Bitoun e Miranda (2009, p. 49).  
21

 Este estudo tem como base a proposta de regionalização policêntrica do CEDEPLAR.  
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Em termos metodológicos, o estudo parte das concepções de espaço 

homogêneo de Perroux (1961) e na sua adaptação para os efeitos de regionalização 

formulada por Boudeville (1961). O estudo propõe que uma primeira leitura do 

território deva partir dos critérios de homogeneidade e polarização.   

Essa leitura permitiu caracterizar, por um lado, as grandes diferenças de 

paisagem, refletidas nos principais biomas do território brasileiro, e por outro, a 

leitura dos indicadores socioeconômicos permitiram caracterizar as diferenças nos 

níveis de desenvolvimento econômico e social no território e as respectivas 

desigualdades ou homogeneidades.  

As análises sobre a atual organização espacial brasileira demonstraram 

primeiramente, a diferença marcante entre duas frações do território, uma ao Norte e 

outra ao Sul. De acordo com o estudo, “ainda se observa no Brasil uma porção Sul 

desenvolvida que apresenta melhores índices sociais e econômicos do país, que se 

expande para a região Centro-Oeste, e uma porção mais ao Norte, com indicadores 

abaixo da média nacional em termos de desenvolvimento econômico e social” (MP, 

2008, p. 22). O segundo recorte foi feito em relação à densidade populacional e à 

delimitação do bioma amazônico, dando origem a três grandes áreas. O cruzamento 

da diagonal inicial com os três anéis formaram cinco conjuntos territoriais, a eles foi 

adicionada uma linha que delimita o semiárido nordestino, região que apresenta os 

menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, e, portanto, foco 

principal da PNDR.  

Para a delimitação das regiões foi utilizado o modelo gravitacional de Isard 

(1975), a hierarquização dos centros foi feita pela comparação dos índices de 

terceirização com o índice de interação entre os centros e as demais localidades 

geográficas. Após a identificação dos polos e suas respectivas regiões de influência, 

foram definidos os chamados “novos polos” nas escalas macro e sub-regional. A 

figura 6 mostra a nova regionalização proposta.  
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Figura 6 - Macropolos e aglomerações sub-regionais, locais e geopolíticas 
 

 

  

Fonte: MP (2008, p. 37).  

 

Apesar da utilização de metodologias diferentes, e de apontarem novas 

propostas de desenvolvimento nacional, no geral todos os estudos sobre a 

hierarquia da rede urbana apresentam os mesmos centros, concentrados 

espacialmente no Centro-Sul do país, com algumas metrópoles regionais no Norte e 

no Nordeste, cuja rede urbana é dispersa e concentrada no litoral, com algumas 

cidades médias interiorizadas.  

Levando-se em conta que as cidades classificadas pelo IBGE como centros 

sub-regionais têm em comum muitas das características das cidades médias e, na 

divisão urbano-regional, realizada pelo IBGE a partir do REGIC 2007, os centros 

sub-regionais A figuram, juntamente com as capitais regionais como as cidades que 

comandam as regiões intermediárias de articulação urbana, consideramos 

importante a elaboração de um quadro-síntese (Quadro 7) com a classificação 

adotada pelos órgãos já citados, para os centros sub-regionais, contendo: os 
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principais critérios utilizados; os princípios e os objetivos dessas cidades; suas 

principais características e funções na rede urbana brasileira; a qualidade da 

urbanização nessas cidades e; a tipologia utilizada para classificá-los.  
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Quadro 7 – Classificação dos centros sub-regionais na hierarquia da rede urbana brasileira segundo estudos oficiais 

Autor – 

obra(s)  

Critérios de 

classificação 

Princípios/ 

objetivos 

Principais funções e/ou 

características 

Qualidade da 

urbanização 

Tipologia 

IBGE (1972) Centralidade; 

Presença de um 

terciário polarizador; 

Área de influência. 

Centros menores que 

reunem número 

apreciável de pontos, 

subordinando um 

número maior ou menor 

de municípios 

Cidades intermediárias entre o 

centro regional e as cidades 

menores, destacando-se 

principalmente na coleta da 

produção agrícola e na distribuição 

de bens e serviços; 

Destacam-se no varejo comum, no 

atendimento médico-hospitalar e no 

ensino médio. 

 

Não apresentou 

Centros regionais 2b  

Centros regionais 2b 

Centros nível 3a  

Centros nível 3b 

IBGE (1987) Centralidades dos 

centros urbanos; 

Relações de 

subordinação 

A localização da oferta 

de bens e serviços 

traduz-se em uma 

diferenciação entre as 

localidades centrais, 

diferenciação essa que é 

de natureza hierárquica, 

com níveis hierárquicos 

de centros. 

A herarquia dos centros se 

processsa de modo que as 

localidades centrais de baixo nível 

hierárquico distribuam bens e 

serviços procurados muito 

frequentemente, possuindo uma 

área de influência espacialmente 

restrita; 

Considerou-se como uma cidade 

em situação intermediária, aquela 

que apresentasse obrigatoriamente  

uma agência bancária, um hospital 

geral e pelo menos duas das três 

atividades: o advogado, comércio 

atacadista, curso normal.  

 

Não apresentou 

Capital regional 

Centro sub-regional 

IBGE (2000) Funções e hierarquias 

dos centros; 

Niveis de funções: alta e 

baixa complexidade. 

As funções de uma 

cidade seriam as de 

distribuição de bens e 

seviços para a 

população externa à 

localidade.  

A centralidade seria dada pela 

importância dos bens e serviços 

oferecidos; quanto maior o número 

de funções, maior a centralidade, 

sua influência e o numero de 

pessoas por ela atendida. 

 

Não apresentou 

Forte – capital regional 

Forte para médio – 

centro sub-regional; 

Médio – tendente a 

centro sub-regional 



107 
 

IPEA (2002) Tamanho e função das 

cidades; 

Estrutura econômica.  

Evidenciar os elementos 

principais capazes de 

denotar as funções das 

principais cidades, e 

eventuais alterações que 

sinalizem os processos 

em curso nos anos 1980 

e 1990. 

Localização de grandes 

empreendimentos; 

Interiorização do desenvolvimento 

– urbanização do campo; 

Amortecedor de migração para a 

metrópole;  

Articulação/integração no interior 

do sistema urbano;  

Tendências do crescimento físico-

territorial.   

Indicadores de oferta 

de serviços de infra-

estrutura básica; 

Outros indicadores de 

qualidade de vida: 

escolaridade, saude, 

amenidades; 

Custos diferenciais de 

urbanização/ 

eficiencia/ 

desempenho. 

 

Não apresentou 

Observatório 
das Metrópoles 
(2004)/ Bitoun e 
Miranda (2009) 

Diversidade do território 
e as densidades 
econômicas;  
Análise da rede de 
cidades por tamanho 
populacional e pelas 
funções exercidas em 
suas áreas de influência 

A diversidade do 
território foi identificada 
através do recorte 
microrregional;  
A abordagem pela rede 
de cidades tomou por 
referência os estudos do 
CEDEPLAR e do IPEA 

A distribuição hierárquica foi feita 
inicialmente por tamanho 
populacional: 100 mil e mais, entre 
20 mil e 100 mil e abaixo de 20 mil; 
essas faixas foram cruzadas com 
os 4 tipos macroregionais que 
resultou em 4 classes e 19 tipos 
 

 
 
Não Apresentou 

Os centros urbanos de 
20 a 100 mil habitantes 
foram classificados nos 
tipos de 5 a 13:  
Os tipos 5 e 6 são 
centros urbanos em 
espaços rurais 
prosperos; 
Os tipos 7 e 8 são 
centros urbanos em 
espaços rurais 
consolidados, mas de 
frágil dinamismo; 
Os tipos 9, 10 e 11 são 
centros urbanos em 
espaços rurais que vem 
enriquecendo e/ou que 
estão nas áreas de 
expansão da fornteira 
agricola; e  
Os tipos  12 e 13 são 
centros urbanos em 
espaços rurais de 
ocupação antiga 
localizados em espaços 
rurais pobres e pouco 
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dinâmicos 

Ministério do 
Planejamento, 
Orçamento e 
Gestão (2008) 

Critério geográfico; 
Potencial produtivo; 
Capacidade de 
polarização. 

A política regional deve 
ser estabelecida como 
uma política nacional ou 
transnacional; 
É necessário uma nova 
regionalização que além 
de subsidiar as políticas 
regionais sirva de 
referencia para uma 
atuação convergente dos 
vários entes federados e 
para a sua articulação 
com as iniciativas mais 
amplas da sociedade; 
Indissociabilidade entre 
o regional e o urbano; 
As cidades têm um papel 
central na estruturação 
do espaço 
 

As novas centralidades permitiriam 
a mudança no ordenamento do 
território, a redução das 
desigualdades regionais, o 
aproveitamento das 
potencialidades regionais e o 
estabelecimento de políticas que 
permitam promover a integração 
macroespacial do território 
brasileiro e deste com a América 
do Sul. 
Essa nova regionalização deve ser 
vista como uma etapa necessária 
para a redução do peso de 
algumas megametrópoles e 
fortalecimento de um sistema 
urbano policêntrico; 
O policentrismo define o paradigma 
central para a organização do 
sistema urbano-regional 
contemporâneo. 

Condições sócio-
espaciais urbanas 
com boa oferta de 
serviços, 
comunicações, 
qualidade ambiental e 
da própria vida 
quotidiana 

Novos macropolos 
Subpolos 

IBGE (2008) Centros de gestão do 
território; 
Intensidade dos 
relacionamentos; 
Dimensão da influência 
de cada centro;  
Diferenciações regionais 

A rede urbana foi 
construida a partir de 
duas visões distintas: a 
de um sistema de 
localidades centrais que 
comanda sua 
hinterlândia e a de um 
sistema de cidades 
articuladas em rede.  

Até o terceiro nível da hierarquia 
(centros sub-regionais) os centros 
tem atividades de gestão relevante 
e os padrões gerais de centralidade 
e de relacionamentos são 
recorrentes; 
Os centros sub-regionais 
desenvolvem atividades menos 
complexas e seus relacionamentos 
com centros externos à sua própria 
rede se dão apenas com as três 
metopóles nacionais 

 
Não apresentou 

Centro sub-regional A – 
medianas de 95 mil 
habitantes e 112 
relacionamentos; 
 
Centro sub-regional B – 
medianas de 71 mil 
habitantes e 71 
relacionamentos 

Fonte: Elaboração da Autora 
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3 TRAÇOS (RECENTES) DA URBANIZAÇÃO NO NORDESTE  

 

A abordagem histórica e estrutural da economia brasileira favorece uma 

análise multidisciplinar do processo de urbanização para a compreensão das 

especificidades regionais. 

Como afirma Clementino (1995, p. 35) 

 

o processo de urbanização no Brasil é fortemente desigual, refletindo 
a heterogeneidade estrutural inerente ao nosso processo de 
desenvolvimento. Essa desigualdade manifesta-se no plano regional 
onde se combinam elementos estruturais próprios de cada região e 
de sua inserção no mercado nacional com os determinantes 
históricos da concentração espacial da industrialização no país.  
 

De acordo com a autora, historicamente, no Nordeste, o caráter 

complementar da economia somado à própria base de acumulação de capital 

acentuou o caráter “voltado para fora”, “trata-se de uma dinâmica concentracionista 

que não estimula o desenvolvimento de uma malha urbana interiorizada” 

(CLEMENTINO, 1995, p. 37). 

Na região Nordeste, o processo de urbanização foi lento e atomizado, nas 

palavras de Cano “(uma) urbanização geográfica e economicamente dispersa, 

constituída principalmente por suas nove capitais regionais e cerca de duas dezenas 

de cidades de porte médio, muitas delas interiorizadas” (1989, p. 68).  

Em pesquisa realizada em meados dos anos 2000, Pontes (2006) 22 

identificou 21 cidades médias na região Nordeste, são elas: Caxias, Imperatriz e 

Timon (MA); Parnaíba (PI); Sobral e Juazeiro do Norte (CE); Mossoró (RN); 

Campina Grande (PB); Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Vitória de Santo Antão (PE); 

Arapiraca (AL); Alagoinha, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié, 

Juazeiro e Vitória da Conquista (BA).  

Apesar das especificidades de cada cidade apontadas no estudo, a autora 

apresenta algumas características comuns às cidades médias nordestinas, entre as 

quais destacamos: tendência à migração campo-cidade em virtude da estagnação 

de atividades primárias em várias áreas do Nordeste; progressiva terciarização da 

economia com a presença de estruturas heterogêneas; as mudanças e 

modernizações ocorridas no período recente não foram suficientes para 

                                                             
22

 A autora utilizou a base de dados do REGIC 1993, publicado pelo IBGE em 2000.  
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proporcionar melhores condições de vida à população nordestina; o desemprego e a 

pobreza ainda persistem nas cidades médias estudadas; verificou-se ainda, graves 

problemas pertinentes à saúde, à educação, ao saneamento básico, aos déficits 

ocupacionais e ao transporte urbano (PONTES, 2006).  

O último estudo do IBGE sobre cidades, por meio do REGIC, também destaca 

a existência de duas dinâmicas distintas na rede urbana nordestina: uma do interior 

e outra do litoral, especificamente das capitais, tanto para comércio como para 

serviços. De acordo com o REGIC, 

 

A rede urbana dessa região [Nordeste] é fortemente comandada 
pelas capitais dos estados, apoiada em poucos centros do interior, 
como os de Campina Grande (PB), Juazeiro-Petrolina (BA-PE), 
Caruaru (PE), Mossoró (RN), Juazeiro do Norte-Crato-Barbalha (CE), 
Feira de Santana, Ilhéus-Itabuna e Vitória da Conquista (BA) (IBGE, 
2008, p.143). 

 

Esse fenômeno já havia sido identificado no estudo realizado pelo IPEA, em 

2002, segundo o qual a rede urbana do Nordeste tem como caracterísitica mais 

evidente a grande concentração no eixo litorâneo, decorrente da ocupação secular 

ao longo do litoral, da importância das relações comerciais com o exterior, e das 

disparidades intra-regionais, além das condições naturais adversas presentes em 

grande parte do interior.  

Essa “herança secular” tem se evidenciado na existência, até hoje, de uma 

malha urbana mais densa no litoral, onde se localizam as capitais estaduais, com 

exceção de Teresina no Piauí, e uma rede urbana menos densa, irregular e 

fragmentada no interior dos estados.  

O estudo do IPEA (2002) destaca, ainda, que a partir dos anos 1980 tem 

havido alguns movimentos em direção às novas dinâmicas e áreas de fronteiras, o 

que tem produzido algumas alterações na configuração da rede regional, sem, 

contudo, alterar a supremacia da urbanização litorânea. Em contrapartida, a 

expulsão das populações rurais no chamado “polígono das secas” continua. 

Segundo o IPEA (2002, p. 84),  

 

Enquanto nas primeiras (áreas dinâmicas e de fronteira), assim como 
no eixo litorâneo, as cidades apresentam estruturas modernas e 
dinâmicas, nas últimas a herança oligárquica se soma à situação 
inóspita do semi-árido para produzir manchas de urbanização 
incipiente e insatisfatória, além da concentração de pobreza nas 
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periferias urbanas mais modernas para onde se dirigem os fluxos 
migratórios dali originários.  

 

Araújo (2000) afirma que as mudanças políticas e econômicas ocorridas no 

âmbito nacional tendem a romper a prioridade dada à montagem de uma base 

econômica que ia lentamente desconcentrando atividades para as regiões 

periféricas. “A crise do Estado, principal incentivador das políticas regionais, deixou 

as decisões dominantes para serem tomadas pelo mercado o que causou 

interrupção do movimento de desconcentração” (p. 221-22).  

Esse fenômeno torna-se mais grave quando se verifica a guerra fiscal entre 

os Estados para consolidar alguns pontos de dinamismo em suas áreas de atuação. 

As regiões transformam-se em plataformas para atrair investimentos e a ação 

pública passa a subsidiar custos de implantação. Nas palavras de Brandão (2007, p. 

49), 

 

Estabelece-se um verdadeiro certame de localização, em uma 
interminável contenda por estabelecer uma posição máxima na 
gradação de ofertas tributárias, de terras e infra-estrutura etc. O 
receptor das benesses (a grande empresa) é quem determina o final 
do torneio e define o vitorioso da guerra entre lugares.  

 

No Nordeste, destacam-se entre as áreas dinâmicas o polo petroquímico de 

Camaçari na Bahia, o polo têxtil e de confecções em Fortaleza, o complexo mínero-

metalúrgico de Carajás, o polo agroindustrial de Juazeiro/Petrolina, as áreas de 

moderna agricultura de grãos nos Cerrados, o polo de fruticultura irrigada no Rio 

Grande do Norte, e os diversos polos turísticos nas principais cidades litorâneas. 

Nas áreas tradicionais, como as zonas canavieira e cacaueira, persiste a 

resistência às mudanças. No semiárido a crise do algodão piora a já difícil 

sobrevivência da população que habita os espaços dominados pelo complexo 

pecuário/agricultura de sequeiro, além do agravamento da questão fundiária 

(ARAÚJO, 2000). 

Gomes (2001) destaca que o sertão não é mais o mesmo, uma vez que ao 

lado de uma economia tradicional, novas formas de produção ou de apropriação de 

renda surgiram. Para o autor, a criação dos novos municípios dependentes das 
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transferências fiscais e a consequente ampliação dos funcionários públicos ajudou a 

criar uma ‘Economia sem produção’23 no interior do Nordeste.  

Para Gomes (2001), os aposentados e os funcionários públicos constituem o 

mais importante setor econômico do semiárido nordestino e o dinheiro recebido 

pelas prefeituras ajuda a dar vida a uma economia em que o cartão do INSS e a 

cota do FPM valem bem mais que os pés de mandioca e de algodão que um dia 

floresceram no sertão do Nordeste. 

A atuação do setor público nas décadas de 1980 e 1990 muda novamente de 

feição: deixa de ser o elemento dinamizador do produto e do crescimento regional 

(através do financiamento dos investimentos) como foi nos anos 1960-70 e volta a 

subsidiar o consumo, como fazia nos idos 1940-50 principalmente nas épocas de 

secas (GOMES, 2001). 

Importante ressaltar que, no Nordeste, o crescimento das aposentadorias não 

decorre apenas do aumento do número de benefícios, mas do fato de que a renda 

local é muito baixa, o numero de empregos formais é irrisório, o que torna o valor 

das aposentadorias relativamente maior. A renda rural sustenta-se basicamente no 

sistema previdenciário. Dados de 1997 apontam que “São 2,52 pessoas 

beneficiárias de aposentadorias do INSS, no Nordeste da Seca, para cada pessoa 

ali formalmente empregada pelo setor privado” 24 (GOMES, 2001, p. 161).  

Esses números são muito superiores à média do Nordeste (1,13) e, 

especialmente, à média do Brasil (0,67)
25

, o que nos permite afirmar que o problema 

não é tanto o excesso de aposentadorias e/ou de empregos no setor público, e sim a 

escassez de atividades econômicas privadas na região que reduz as possibilidades 

de emprego e, consequentemente, de renda da população.  

Essa opção dos grupos econômicos trabalharem apenas nos espaços mais 

dinâmicos, sem que o Estado contrabalance essa tendência, faz com que o recorte 

macrorregional torne-se insuficiente para explicar a diferença entre os vários 

                                                             
23

 Termo cunhado por Gustavo Maia Gomes em seu livro “Velhas Secas em Novos Sertões” e que se 
refere à economia gerada pela multiplicação dos municípios e do emprego público municipal na 
segunda metade dos anos 1980, e a extraordinária expansão das aposentadorias rurais, 
intensificada nos anos 1990. Ambos, desdobramentos da descentralização política e da 
redemocratização. (GOMES, 2001). 

24
 O Nordeste da Seca é a área geográfica formada pelos 1122 municípios do Nordeste 

diagnosticados como em situação crítica na seca de 1998, e nos quais foram abertas fretes de 
trabalho pela SUDENE. (GOMES, 2001, p. 161).  

25
  Dados de 1997, publicados por Gomes (2001).  
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espaços, de modo que cada grande região tem pedaços competitivos e espaços em 

abandono. De acordo com Clementino (1995, p. 30),  

 

[...] Onde o capital produtivo não constitui o setor hegemônico da 

economia, o Estado não se obriga, necessariamente, a viabilizar as 

condições de produção e reprodução do capital e da força de 

trabalho.  

 

As possíveis explicações para estas mudanças estão relacionadas às já 

mencionadas alterações na condução da política econômica em nível nacional e ao 

movimento de reconcentração às mudanças tecnológicas e à reestruturação 

produtiva, que alteraram os requisitos locais de atração das indústrias, 

principalmente daquelas atividades mais intensivas em conhecimento.  

Ao que parece, as mudanças recentes na economia mundial e a inserção do 

Brasil nesse novo contexto não alteraram “o uso que o capital faz das escalas 

espaciais” (BRANDÃO, 2007) e, dessa forma, não alteraram a desigualdade e a 

fragmentação da rede urbana brasileira.  

É fato que o capitalismo aperfeiçoou seus instrumentos e aumentou a 

agilidade das escalas e da utilização do espaço. Para Brandão (2007, p. 52),  

 

A celeridade e a dimensão das revitalizações, desvalorizações de 
capitais e lugares, ‘desindustrializações’, relocalizações regionais, etc. 
são impressionantes. Surgem novas interdependências, vínculos 
mercantis e não-mercantis, setoriais e territoriais, que redefinem 
circuitos produtivos regionais/locais [...] atualizam-se e desatualizam-
se fluxos de mercadorias e redes de poder com grande rapidez.  
 
 

Harvey nos mostra as poderosas contradições existentes nesse processo, 

uma vez que a redução das barreiras espaciais não implica em queda da 

significância do espaço, como local de produção e acumulação do capital. “Quanto 

menos importantes as barreiras espaciais, tanto maior a sensibilidade do capital às 

variações do lugar dentro do espaço e tanto maior o incentivo para que os lugares 

se diferenciem de maneiras atrativas ao capital”. (HARVEY, 1989, p. 276).  

Guimarães Neto (2012) destaca que, com a retomada do crescimento 

econômico no Brasil, na primeira década do século XXI, tornou-se mais difícil 

explicitar a divisão inter-regional do trabalho a partir da divisão macrorregional, 

tornando-se, portanto, necessário, em termos espaciais, a análise em um nível 
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menor de agregação (mesorregiões e microrregiões) e, em termos setoriais, uma 

classificação das atividades menos agregadas. Como exemplos desta mudança, o 

autor destaca alguns fatores que o levaram a chegar a esta conclusão: a presença 

do agronegócio em todas as regiões, inclusive na Amazônia; a expansão da 

indústria automobilística fora da região Sudeste, inclusive para o Nordeste; e a 

localização de parte da indústria de bens de consumo duráveis na Zona Franca de 

Manaus.  

Ao tratar do desenvolvimento regional no período recente, mais 

especificamente nos dois governos Lula, Araújo (2013) destaca que apesar de não 

ter uma política específica de desenvolvimento regional, o novo padrão de 

crescimento teve impactos regionais diferenciados que favoreceram, especialmente, 

as regiões Norte e Nordeste, e nestas regiões, os espaços mais pobres.  

Duas políticas que afetam diretamente as rendas das famílias, a política de 

valorização do salário mínimo e o programa bolsa família, apresentam impactos 

diferenciados em termos regionais. Como o Nordeste detém o maior percentual de 

trabalhadores que recebem até 1 salário mínimo (45%) e concentra mais da metade 

da população pobre do Brasil, o aumento no rendimento médio das famílias foi 

superior à média do Brasil (5,4% e 3,5%, respectivamente) e dos recursos do 

programa bolsa família 55% vem para o Nordeste.  

Os impactos dessas políticas são maiores ainda nos pequenos municípios do 

semiárido, com população rural pobre, de bases produtivas modestas e que têm nos 

recursos advindos dessas políticas a oportunidade de ‘dinamizar’ sua economia. 

Araújo (2013, p. 162) destaca que, nesses municípios,  

 

como as bases produtivas locais são muito modestas, o novo e 
sistemático fluxo de renda não só dá a cobertura social aos 
beneficiados diretos, como dinamiza lojas, farmácias, padarias, feiras 
livres etc. Gera, assim, nesses pequenos municípios um impacto 
econômico que os estimula a crescer.  

 

Araújo (2013) ressalta também que a ampliação do consumo estimula os 

investimentos, empresas locais e de outras regiões estão ‘redescobrindo’ as regiões 

mais pobres e incluindo-as em seu plano de expansão.  De acordo com a autora, 

 

Indústrias de alimentos e bebidas, de bens duráveis, entre outras, 
buscaram se instalar ou se expandir para produzir nessas regiões e, 
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especialmente, no interior do país, nas suas cidades médias. As 
grandes redes de supermercados e os shopping centers também se 
multiplicaram nesses locais, buscando novos consumidores 
(ARAUJO, 2013, p. 163). 
 

 

A despeito dos avanços ocorridos na última década, Araújo e Lima (2009) 

apontam que os indicadores sociais e econômicos do Nordeste ainda são fortemente 

desiguais em relação à média nacional; destacam, também, que a participação da 

administração pública e das transferências governamentais na economia da região 

Nordeste, em especial no semiárido26, ainda é proporcionalmente superior à média 

do Brasil27. Para comprovar a hipótese de continuidade da chamada ‘economia sem 

produção’ no semiárido nordestino, os autores atualizaram os dados obtidos por 

Gomes (2001), para o período 1997-2005 e incluíram os recursos do Programa 

Bolsa Família.  Exporemos a seguir uma síntese desse estudo.  

Ao observar o PIB desagregado por setores, percebe-se que o setor agrícola 

ainda é responsável por parte considerável do PIB na região Nordeste, e mais ainda 

no semiárido, local que supera os 10%. Merece destaque também os percentuais 

alcançados pelo setor de serviços e os percentuais da administração pública tanto 

com parte dos serviços (46,50) como do PIB total (28,28), o que denota que a 

dependência dos recursos públicos no semiárido nordestino é muito superior ao 

restante do Nordeste e à média do Brasil (ver tabela 1).  

 
Tabela 1 - Valor adicionado dos setores como percentagem do PIB e 

percentual da administração pública nos serviços e no PIB – 2005 

Região  Agrícola Industrial Serviços Adm pública/ 
serviços 

Adm pública/ 
PIB 

NE semiárido 11,28 20,08 60,82 46,50 28,28 

NE fora semiárido 5,59 23,59 56,79 25,81 14,66 

Nordeste 7,09 22,67 57,85 31,54 18,25 

Brasil 4,90 25,12 55,78 23,14 12,91 

Fonte: Araújo e Lima (2009). Adaptada pela Autora. 

                                                             
26

 Neste artigo, os autores consideraram como semiárido a área geográfica formada pelos 1048 
municípios do Nordeste que seguem requisitos relativos à precipitação pluviométrica ao índice de 
aridez e risco de seca determinados pelo Ministério da Integração Nacional (ARAÚJO; LIMA, 
2009). 

27 A população na região semiárida corresponde a 40% da população total do Nordeste, cuja área 

corresponde a 56,7% de toda a área da região. Com 28% da população do país, a região 
Nordeste detém apenas 13% do PIB; no semiárido onde vivem 11% da população do país, a 
participação no PIB é de apenas 3% (ARAÚJO; LIMA, 2009).  
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Retomando a atualização dos dados de Gomes (2001), os autores 

apresentam a evolução da relação aposentados/trabalhadores formais e os valores 

dos benefícios entre 1997 e 200528.  

 

Tabela 2 - Valores totais dos benefícios e relação aposentados trabalhadores 

formais (1997/2005).  

Região  Valor dos benefícios Variação 
(%) 

Apos/ trab. Formais 

1997 2005 1997 2005 

NE semiárido 7.388 11.980 62 2,52 2,26 

NE fora do semiárido 9.437 16.828 78 0,73 0,75 

Nordeste 16.826 28.809 71 1,13 1,10 

Brasil 80.685 142.439 77 0,67 0,72 

Fonte: Araújo e Lima (2009). Adaptada pela Autora. 

 

Os dados apontam para um crescimento menor do valor dos benefícios no 

Nordeste semiárido, em relação às outras regiões e ao Brasil como um todo, bem 

como uma pequena redução da relação aposentados/trabalhadores formais, o que 

denota um crescimento das atividades formais na região. Entretanto, se levarmos 

em conta que no Brasil apenas 19% das aposentadorias são rurais enquanto no 

Semiárido esse percentual é de 64%, a transferência direta de recursos continua 

significativa.  

Outro fator levantado por Gomes (2001) refere-se às transferências 

intergovernamentais. Os dados de 2005 mostram que elas quase dobraram em 

todas as regiões, mas para o Nordeste e as duas sub-regiões o aumento relativo foi 

maior que para o Brasil.  

 
Tabela 3 - Transferências de receitas fiscais para os municípios29 (1996/2005) 

Indicadores/ 
Área 

Valor por habitante Transferências/PIB Transferências/ 
receitas prefeituras 

1996 2005 1996 2005 1996 2005 

NE semiárido 252,57 594,75 8,3 16,7 92,7 91 

NE fora do semiárido 276,34 537,30 3,7 8,0 75,5 75,8 

Nordeste 265,59 558,84 4,8 10,1 82,1 81,2 

Brasil 359,14 640,75 3,2 5,4 66,4 67,1 

Fonte: Araújo e Lima (2009). Adaptada pela Autora. 

                                                             
28

 O valor dos benefícios de 1997 foi corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC 
(ARAUJO e LIMA, 2009, p.61). 

29
 Devido a problemas nos dados referentes às transferências para os municípios, os dados referem-

se a 4.355 municípios e não aos 5.564 municípios existentes no Brasil, no período da pesquisa. 
Araújo e Lima (2009, p. 65). 
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Com o aumento das transferências observou-se também um significativo 

aumento do emprego público, entre 1997 e 2005, 77,2% no Nordeste, enquanto a 

média do Brasil fica em 58%. Interessante observar como está a relação do 

emprego público com o emprego formal total (ver Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Indicadores do emprego público e sua relação com o emprego 

formal total – 1995/2007 

Indicadores/ 
Área 

Emprego público/ 
Emprego formal total 

Massa salarial 
pública/massa 

salarial formal total 

Saúde + 
educação/emprego 

público total 

1997 2005 1997 2005 1997 2005 

NE semiárido 40 45 29,2 42,5 29,05 32,03 

NE fora semiárido 29,3 35,1 34,1 43,6 28,23 30,51 

Nordeste 31 37,4 33,4 43,4 28,46 30,93 

Brasil 22,5 25,8 25,3 30,3 29,53 27,86 

Fonte: Araújo e Lima (2009). Adaptada pela Autora. 

 

Os autores ressaltam o aumento no valor dos salários como um dos fatores 

para esse crescimento na relação entre a massa salarial pública e a massa salarial 

total. Os empregos nas áreas de educação e saúde ganham destaque no Nordeste, 

entretanto, é no Nordeste Semiárido que esses setores têm maior participação no 

emprego público, o que denota os impactos positivos que as políticas públicas 

nessas áreas têm para o Nordeste.  

Importante ressaltar que uma parte significativa dos empregos gerados na 

educação é resultante das políticas de expansão e interiorização do ensino superior 

e técnico, assim como o crescimento dos empregos na área da saúde se deu em 

decorrência do processo de descentralização e regionalização do SUS. Ambas as 

políticas favoreceram de modo especial as cidades médias, uma vez que a 

localização tanto das unidades de ensino superior e técnico como das unidades 

mais avançadas de saúde se deram nos municípios considerados polos, de forma a 

atender a população destes e de uma gama de pequenos municípios localizados no 

interior da rede urbana. No tópico a seguir trataremos um pouco dessas duas 

políticas.  
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3.1 A interiorização do ensino superior e a descentralização/ regionalização da 

saúde 

  

As políticas sociais são mecanismos político-institucionais construídos pelas 

sociedades a partir da correlação de forças entre os movimentos sociais e a classe 

política constituída. No Brasil, a política social é implementada por meio de ações do 

Estado e frequentemente se torna alvo de disputas acirradas na divisão dos 

recursos orçamentários.   

Na última década, mais especificamente a partir de 2003, ganharam espaço 

na agenda do governo federal as políticas direcionadas à educação e à saúde. 

Neste tópico focaremos as políticas de expansão e interiorização do ensino superior 

e de descentralização/regionalização da saúde e sua importância para o 

desenvolvimento das cidades médias.  

 

3.1.1 A interiorização do ensino superior 

 

A partir da primeira gestão do presidente Lula (2003 a 2006), a educação 

como política social sofreu importantes mudanças, além de ser reconhecida como 

uma política pública fundamental para a construção da democracia passou a ser 

entendida “como um bem público necessário para a ampliação de uma esfera de 

direitos historicamente negados ao povo brasileiro” (GENTILLI; OLIVEIRA, 2013, p. 

253).  

Os autores destacam que apesar de algumas dessas mudanças serem 

complexas, e até contraditórias, durante os últimos 10 anos, que incluem os oito 

anos de gestão do presidente Lula (dois mandatos) e os dois primeiros anos da 

gestão da presidenta Dilma Roussef, importantes iniciativas foram tomadas para 

ampliar o direito à educação, especialmente na universalização da educação básica 

e na democratização do ensino superior.  

Para os objetivos deste trabalho nos interessa entender as políticas de 

ampliação do ensino superior e como essa ampliação vem modificando a 

configuração da rede urbana brasileira, em especial quando as novas 

instituições/novos campi são implantadas em cidades do interior.  

Atualmente é inquestionável a importância das universidades na produção da 

ciência, no processo de inovação tecnológica e na formação de recursos humanos. 
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Para Rolim e Serra (2009, p. 9), o “progresso social, o avanço da democracia, a 

melhor distribuição de renda e uma sociedade mais justa têm na educação um dos 

pilares de sustentação”.  

Também são ressaltados por uma gama de autores os aspectos econômicos 

e as vantagens que as universidades trazem para os espaços em que se localizam, 

em especial para os impactos positivos para o crescimento do emprego e da renda.  

Sanfeliu (2011), em estudo sobre as relações espaciais entre a cidade e a 

expansão das universidades na Espanha, traz elementos interessantes para 

pensarmos a importância das universidades para o desenvolvimento regional no 

Brasil, em especial para as cidades em que estas universidades estão localizadas.    

A autora destaca que muitas das novas universidades foram implantadas em 

cidades médias atendendo a um duplo processo: por um lado a necessária 

descentralização em virtude do aumento de estudantes universitários e a notável 

saturação de alunos nos grandes centros, e, por outro lado, o interesse da 

sociedade e instituições locais em obter centros de estudos superiores. Para ela, “la 

enseñanza superior se convertía así, em um servicio de proximidade” (SANFELIU, 

2011, p. 1). 

Apesar de haver um debate importante sobre o padrão de qualidade destas 

novas universidades, há quase uma unanimidade sobre a sua importância para as 

cidades médias como instituições que trazem efeitos positivos nas diferentes 

dinâmicas do território. De acordo com Sanfeliu (2011, p. 2). 

 

La proximidade y la relación directa e intensa entre los agentes 
sociales y la universidad em ciudades medias y pequenas hacen que 
éstas puedan convertirse de forma implícita o explícita en un elento 
estratégico de desarrollo local, puesto que cuentan con una mayor 
complicidad con su entorno.  

 

Em termos econômicos, os efeitos do investimento são mais facilmente 

internalizados em cidades médias. Sanfeliu (2011) destaca ainda que além dos 

efeitos econômicos, tecnológicos e empresariais, a universidade em sua localização 

física imprime mudanças espaciais na estrutura urbana.  

Em relação à questão espacial, Sanfeliu (2011, p.2) aponta três aspectos que 

marcam o território de forma mais clara: 1) as sedes das universidades e dos campi 

universitários são grandes criadores de centralidade, uma vez que geram e articulam 

importantes fluxos de mobilidade, atraem mais dinâmica social e geram ao seu redor 
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efeitos multiplicadores sobre a localização de diversas atividades econômicas; 2) 

estas instalações atuam também como difusores da ecologia social, através da 

incorporação ao território de  setores sociais dinâmicos; e 3) a localização da sede 

se converte em um referente urbano e territorial, um marco que simboliza o 

conhecimento, a modernidade e a inovação e que goza de uma alta consideração 

por parte da população.  

 Para a autora,  

 

De hecho, la universidad se inserta fácilmente en las estrategias 
habituales de dinamización urbana, ya que, o bien genera una nueva 
centralidade, o bien contribuye a la recuperación y cambio de uso del 
espacio urbano. [...] A outra escala, la del conjunto urbano, los 
campus y sedes universitarias se convierten, en algumas ocasiones, 
en catalizadores del crecimiento y, en otras, participan en la 
consolidación de los entornos urbanos en que se implantan 
(SANFELIU, 2011, p. 2).  

 

Diversos estudos têm abordado os efeitos multiplicadores do investimento nas 

universidades sobre a economia local, bem como o papel das universidades da 

transferência de tecnologia e difusão do conhecimento. O quadro 8, elaborado por 

Blasco (2004), traz uma síntese da atuação das universidades na dinamização dos 

territórios.  

 

Quadro 8 - Âmbitos da atuação da universidade e seus efeitos a nível territorial 

Político Mudanças na estrutura política, aumento da participação 
cidadã, melhoras dos processos políticos.   

Demográfico Efeitos sobre a dimensão, estrutura e mobilidade da 
população. 

Econômico Efeitos sobre a estrutura produtiva, o mercado de trabalho, o 
empreendedorismo e a mobilidade do trabalho. 

Tecnológico Difusão de tecnologias e conhecimento 

Urbanístico Criação de novas centralidades urbanas, revalorização dos 
espaços, efeitos sobre a moradia e a atividade comercial. 

Cultural Mais oferta e demanda de produtos e serviços culturais. 
Impactos sobre os hábitos culturais. 

Educativo Efeitos sobre a atividade e mudanças na qualidade 
educativa. 

Social Efeitos sobre a qualidade de vida, influência sobre os 
estudantes e sobre a imagem da cidade e da região.  

Fonte: Blasco (2003, p. 82). Traduzido pela Autora.  
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A despeito de considerar a universidade como recurso fundamental para o 

desenvolvimento local, Checa-Artasu30 (2011) ressalta que estes impactos não são 

imediatos, necessitam de certo tempo para acontecer, e que também não são 

homogêneos, nem têm a mesma intensidade em todos os casos.  

Para o autor,  

 
[...] podemos decir que el papel de  una universidad en un territorio 
dado tiene una clara dimensión geográfica terciada por el fator 
tempo. Dimensión espacial que dependerá de las externalidades y 
capacidade de difusión del conocimiento que pueda generar aquela o 
esta universidad. Temporalidad, mediada por la incidência y el filtraje 
de todo lo que general a universidad en ese  territorio através de la 
vocación productiva del entorno, la creación de capital humano, el 
papel del aprendizaje en la mejora de procesos o atividades de los 
diferentes sectores económicos y la difusión de de innovaciones 
técnicas y científicas en esse entorno (CHECA-ARTASU, 2011, p. 2).  

 

No Brasil, um estudo recente realizado nas instituições públicas de ensino 

superior do Paraná apresentou impactos positivos para os níveis de emprego e 

renda. Rolim e Serra (2009, p. 10) apresentam resultados que  

 

apontam para um forte impacto positivo, registrando multiplicadores 
de 2,34 e 2,53 para renda e emprego respectivamente, ou seja, para 
cada unidade de recurso financeiro aplicado em investimento, custeio 
ou pessoal, os outros 1,34 e 1,53 são acrescentados na renda e 
emprego.  

 

O papel das universidades no desenvolvimento regional tem recebido 

crescente atenção nos estudos e vem sendo considerado como um elemento chave 

no processo de desenvolvimento das regiões. Para os autores, a moderna 

concepção de desenvolvimento das regiões considera que “as regiões com maior 

possibilidade de desenvolvimento são aquelas que conseguem estabelecer um 

projeto político de desenvolvimento congregando os seus diferentes atores” (ROLIM; 

SERRA, 2009, p. 29).  

Oliveira e Rocha (2010, p. 121) destacam que  

 
através do seu potencial de colaboração quanto à promoção e 
difusão da ciência e da tecnologia, da cultura e da arte, as 
universidades podem contribuir diretamente à formação humana, o 
desenvolvimento da pesquisa, a disseminação do conhecimento e a 

                                                             
30

 Professor do Departamento de Sociologia da Universidad Autónoma do México.  



122 
 

prestação de serviços de interesse público, elevando a importância 
relativa da sua região de inserção em relação às regiões do seu 
entorno.  

 
As modificações estruturais são vistas nos polos que abrigam essas unidades 

de ensino. É o avanço da construção civil, investimentos em hotéis e restaurantes, 

ampliação do comércio e dos serviços pessoais.  

Vivenciamos uma fase de expansão do ensino superior no Brasil. 

Inicialmente, com a expansão do acesso através do Programa Universidade para 

Todos (PROUNI)31.  Este programa, apesar de muito criticado por diversos setores, 

contribuiu para democratizar a educação e dinamizar o acesso à educação superior 

e “possibilitou que mais de 1 milhão de jovens pobres se tornassem a primeira 

geração de estudantes nas suas respectivas biografias familiares” (GENTILLI;  

OLIVEIRA, 2013, p. 257). 

Em 2007, foi criado o Programa de Apoio, Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), cujo objetivo era ampliar o acesso e 

a permanência dos jovens nas instituições universitárias federais. Suas principais 

iniciativas contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação 

da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à 

evasão, entre outras metas orientadas para diminuir as desigualdades sociais e 

educacionais. O gráfico 1, a seguir, mostra a ampliação significativa do número de 

matrículas nas instituições de ensino superior federal.  

 
Gráfico 1 - Evolução do número de matrículas nas instituições de ensino 

superior federal (2003-2010) 

 

Fonte: MEC/INEP (apud GENTILLI; OLIVEIRA, 2013, p. 258).  

                                                             
31

 O PROUNI, criado em 2005, concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas 
de ensino superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica a estudantes 
brasileiros de baixa renda (GENTILLI; OLIVEIRA, 2013).   
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Importante ressaltar que boa parte da expansão ocorre fora dos grandes 

centros, nas chamadas cidades médias. Esse processo é comumente chamado de 

interiorização do ensino superior e tem contribuído para o desenvolvimento das 

cidades em que são instalados esses Campi, bem como para os municípios do 

entorno. Araújo (2013, p. 168) reforça que “a presença desses Campi em cidades 

médias tem um impacto imediato e significativo não somente na vida cultural, mas 

também no comércio e nos serviços locais”.  

A tendência à desconcentração regional e à interiorização das universidades 

federais podem ser visualizadas na figura 7, a seguir.  

 

Figura 7 - Universidades Federais (1808-2002; 2003-2010) 

 

 

Fonte: MEC (2011) 

 

Além das Universidades Federais, é importante considerar a participação das 

universidades estaduais na oferta de ensino superior e o impacto nas regiões em 

que estão localizadas.  

Andrade (2011) destaca que as universidades estaduais surgiram em épocas 

diferentes e com missões diferentes. Das universidades estaduais paulistas, que 
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antecederam as federais e surgiram em decorrência de um projeto vinculado à 

construção de universidades sólidas envolvidas na disputa hegemônica com o 

Estado Nacional, até às redes estaduais nordestinas, voltadas para a formação de 

recursos humanos, com atividades menos complexas e mais focadas nas cidades 

do interior, não atendidas por outras instituições de nível superior.  

O censo da educação superior aponta que as universidades estaduais 

representam 19,67% da rede de ensino superior do Brasil e são, em sua maioria, 

localizadas nas cidades do interior. Essa predominância das universidades 

estaduais no interior pode ser comprovada pelas origens das matrículas: nas 

instituições federais, 64,42% das matriculas estão localizadas nas capitais, enquanto 

74,08% das matrículas das estaduais estão no interior.  (BRASIL, 2009). 

Como vimos, apesar da recente expansão das universidades federais em 

cidades do interior, a presença das universidades estaduais ainda é preponderante, 

o que nos leva a considerar sua importante contribuição para o desenvolvimento da 

rede urbana interiorizada, em especial para as cidades médias localizadas no 

interior do Nordeste, onde até o período recente as universidades federais se 

concentravam, quase que de forma exclusiva nas capitais dos Estados.  

 

3.1.2 O SUS e a universalização do atendimento à saúde  

 

É nas cidades que as pessoas procuram o médico ou recorrem a serviços de 

urgência e/ou serviços de maior complexidade. Uma gama de serviços como 

restaurantes, terminais de ônibus, pontos de táxi, estações de metrô, dentre outros 

serviços, fazem dos arredores de uma unidade de saúde o que alguns denominam 

de “corredor sanitário”, onde diversos tipos de pacientes circulam a procura de 

atendimento.  

De acordo com Guimarães (2001, p. 157), esse “corredor sanitário” 

 

é a cidade das filas, dificuldades, carências, denúncias de queda do 
padrão de atendimento, dos riscos de infecção hospitalar, da demora 
na marcação e consultas, da falta de recursos nas emergências 
médicas. É também a cidade do diversificado conjunto de alta 
tecnologia dos equipamentos eletroeletrônicos de apoio diagnóstico e 
terapêutico, como a ultra-sonografia, a hemodiálise, a ressonância 
magnética.  
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Apenas este aspecto de rede de serviços já faz dos serviços de saúde um 

atributo intrínseco à vida urbana32. Os serviços de saúde são articulados aos centros 

nervosos de redes cada vez mais extensas de serviços de produção e consumo 

urbanos e podem ser considerados elementos fundamentais do processo de (re) 

estruturação da centralidade urbana33. 

Bitoun (2000) afirma que é importante investigar a dinâmica urbana que 

envolve as áreas próximas às unidades básicas de saúde, no intuito de 

compreender a geografia das redes que estes serviços produzem nas mais diversas 

escalas. O autor divide essa escala em três níveis: 1) a infraestrutura formada pelas 

unidades de saúde; 2) os circuitos gerados pela produção dos serviços; e 3) o 

circuito gerado pelos atores sociais que dão concretude ao SUS. A concretude deste 

movimento pode ser vista na prestação dos serviços de saúde, seja na centralização 

em hospitais de grande porte ou pelo deslocamento dos processos de alto custo dos 

hospitais para os serviços realizados por terceiros.  

 Guimarães (2001) destaca que além de uma rede de equipamentos 

conectados, trata-se de uma rede de atores sociais que a frequentam em busca de 

atendimento ou para cumprir uma tarefa em local bem localizado territorialmente, na 

qual cada um desses atores ocupa uma posição relativa, um nó conectado na rede 

de saúde.  

Vale ressaltar que em um país de profunda heterogeneidade na distribuição 

de equipamentos coletivos, como o Brasil, a rede de saúde não é homogênea e sim 

impregnada de mensagens e valores definidos no campo social e político da vida 

urbana e transformados em saber técnico. “É este saber técnico que aproxima ainda 

mais a relação da saúde com o processo de produção do espaço urbano” 

(GUIMARÃES, 2001, p. 158).  

Costa (2013) propõe a inclusão da política de saúde como eixo do projeto de 

desenvolvimento do país. Entretanto, para que este objetivo seja alcançado, se a 

saúde for tomada em sua concepção alargada de seguridade social, que envolve 

previdência social, assistência social, habitação, urbanização, saneamento e meio 

ambiente, segurança pública, emprego e renda.  

                                                             
32

 A relação entre saúde, ambiente e cidade não é nova, inclusive durante o sanitarismo (1830-1875) 
a saúde pública e o planejamento urbano eram considerados como uma mesma entidade. “O 
saneamento urbano era o único remédio para o controle dos processos de transmissão das 
doenças infecto-contagiosas, resultando no processo de embelezamento e de melhorias das 
condições de vida nas cidades” (GUIMARÃES, 2001, p. 159). 

33
 Singer (1978); Sposito (1996).  
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Do ponto de vista econômico e tecnológico, a saúde alavanca mais 8% do 

PIB, além de articular a geração e a difusão de tecnologias avançadas. O impacto 

econômico dos investimentos em saúde pode ser medido também pelo seu efeito 

multiplicador sobre o crescimento econômico. Um estudo recente do IPEA sobre os 

impactos dos recursos investidos nas políticas sociais aponta que um incremento no 

valor dos gastos públicos sociais da ordem de 1% do PIB gera, ao final de um ciclo, 

crescimento de 1,37% do PIB, e o gasto social em seu conjunto gera um efeito 

multiplicador de 1,85 na renda dos beneficiados (IPEA, 2011b).   

Os setores que mais se destacam são a saúde e a educação. Tomadas em 

conjunto ou separadas, estão entre os maiores multiplicadores do PIB e/ou da 

renda. O detalhamento dos multiplicadores por tipo de gasto pode ser visualizado na 

tabela 5 a seguir.  

 

Tabela 5 - Multiplicadores decorrentes de um aumento de 1% do PIB segundo 

tipo de gasto 

Tipo de gasto/demanda Multiplicador 
do PIB (%) 

Multiplicador da renda 
das famílias (%) 

Demanda agregada (investimento, 
exportações e gastos do governo) 

1,57 1,17 

Educação e Saúde 1,78 1,56 

        Educação  1,85 1,67 

        Saúde 1,70 1,44 

Investimentos na construção civil 1,54 1,14 

Exportações de commodities agrícolas 
e extrativas 

1,40 1,04 

Fonte: IPEA (2011b, p. 11). 

 

Apesar de considerar importantes as análises que associam a saúde ao 

desenvolvimento econômico, Gadelha (2007) lembra que o próprio discurso 

conservador já adota esta perspectiva e justifica a saúde como uma área peculiar, 

cuja intervenção se justifica em função das falhas de mercado, do risco e da própria 

cidadania, e alerta para o risco de que o debate sobre a saúde fique restrito à 

relação entre saúde e desenvolvimento. Para o autor,  

 

Com este referencial, entramos na armadilha de restringir o debate 
sobre saúde e desenvolvimento à dimensão dos gastos requeridos e 
ao tamanho do estado e do mercado no provimento de bens e 
serviços e no financiamento. A agenda estrutural que envolve o 
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padrão nacional de desenvolvimento, a concentração regional e 
pessoal da renda e a fragilidade de  nossa base produtiva em saúde 
fica completamente subsumida nesta agenda macro extremamente 
empobrecedora, se bem que todos nós estejamos na luta por um 
financiamento e um papel do estado compatíveis coma s 
necessidades de saúde, como elementos essenciais para a 
consolidação de um sistema de proteção social no Brasil (GADELHA, 
2007, p.6). 

 

Gadelha (2007) defende que a saúde deve ser repensada a partir de uma 

agenda estruturalista que leve em conta os fatores histórico-estruturais 

(conformação de uma sociedade desigual), nossa inserção internacional e sua 

relação com uma difusão extremamente assimétrica do progresso técnico e, na 

atualidade, dissociados das necessidades locais. Ou seja, o tema saúde e 

desenvolvimento devem ser trabalhados a partir das necessidades de mudanças 

estruturais em nossa sociedade, economia e política.  

Desde que o SUS foi criado (1988), a estratégia para sua implantação do 

sistema foi a descentralização, com a responsabilização dos municípios pela 

provisão dos serviços e organização dos sistemas municipais de saúde. Apenas no 

período mais recente é que apareceu a estratégia da regionalização nos 

documentos oficiais e teve início um processo mais efetivo de criação das regiões de 

saúde e de pactos intergovernamentais com o intuito de estabelecer relações mais 

cooperativas e solidárias para responder às crescentes demandas dos cidadãos por 

serviços de saúde de melhor qualidade.  

Apesar de a regionalização estar prevista na Constituição de 1988, essa 

política só tem início na década de 2000, com a edição da Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS 01/2001 e 02/2001) e posteriormente com o Pacto pela 

Saúde em 2006, que elegeu a regionalização como um dos seus pilares 

fundamentais.  

Viana et al. (2008) ressalta que é apenas com a instituição da Noas que a 

regionalização passa a ganhar significado dentro do sistema, e que o debate sobre 

as regiões de saúde34 e sobre a necessidade de se pensar o sistema a partir do seu 

funcionamento no território ganham espaço nas discussões do SUS.  

                                                             
34

 São recortes territoriais inseridos em espaços geográficos contínuos. Identifica-los é 
responsabilidade dos gestores municipais e estaduais, tendo como base a existência de 
identidades culturais, econômicas e sociais, assim como de redes nas áreas de comunicação, 
infraestrutura, transportes e saúde (VIANA et al. 2008, p. 104). 
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Para que a regionalização da saúde alcance os objetivos propostos, deve ser 

levada em conta a extrema heterogeneidade do território brasileiro e buscar a 

complementaridade entre as regiões e seus serviços.  

O SUS é único para todo o território, mas não se realiza da mesma forma em 

todos os lugares devido às diferenças e heranças territoriais, às heterogeneidades 

presentes no país. A regionalização surge como estratégia fundamental para a 

descentralização, uma vez que lida com a diversidade do próprio SUS e com as 

desigualdades existentes no Brasil. 

Para Viana et al. (2008, p. 94), 

 

Um dos principais desafios, hoje, para o desenvolvimento e 
fortalecimento do SUS é, portanto, pensar a regionalização a partir 
de novos critérios e conteúdos que deem conta da realidade do 
Brasil e que não engessem as políticas, os acordos e compromissos 
intergovernamentais em um único formato.  

 

Nesta perspectiva, a dimensão territorial se torna fundamental para que 

tenhamos mais equidade no padrão de atenção à saúde. É importante compreender 

quais são os projetos territoriais propostos pelos atuais governos e relacioná-los com 

os anseios e pressupostos das políticas de saúde que enfocam a questão regional 

como principal estratégia de descentralização e universalização da saúde.  

 

A imensidão do Brasil e suas históricas desigualdades requerem 
politicas públicas de fôlego para a diminuição das iniquidades 
atreladas a um projeto nacional de desenvolvimento. E para que 
essas políticas sejam efetivas e coerentes com a realidade de cada 
lugar, a regionalização se mostra um instrumento imprescindível para 
o planejamento  (VIANA ET AL., 2008, p. 98). 

 

Os Planos Diretores de Regionalização (PDR), os Planos Diretores de 

Investimentos (PDI) e as Programações Pactuadas Integradas (PPI) são ferramentas 

operacionais da regionalização. Seu desenvolvimento pode ser medido pela 

eficiência dos planejamentos regionais e pelos resultados da articulação regional.  

Para Beltrammi (2008), o principal ‘termômetro’ para medir a eficiência ou não 

do sistema são os municípios-polo35, que foram equipados com serviços de atenção 

básica e ações de vigilância em saúde aptas a atender a população residente, além 

                                                             
35

 O chamado município-polo (GPSM ou GPAB-A) corresponde a um município capaz de operar 
como referência para outros municípios em qualquer nível de atenção (ARTMANN; RIVERA, 2003, 
p. 10).  
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de possuírem condições de ofertar serviços de média e até de alta complexidade à 

população da região na qual estão inseridos.   

O fato de, no Brasil, a maior parte dos municípios ser de pequeno porte tem 

dificultado a capacidade de planejamento do sistema, da regulação dos prestadores 

e da construção de redes assistenciais adequadas para o atendimento da 

população. As PPI, que deveriam sanar essas falhas, não têm sido muito efetivadas 

em vista das dificuldades de integração municipal. 

Para Artmann e Rivera (2003, p. 8), a predominância da “lógica do 

financiamento atrelado à série histórica de gastos e produção e à capacidade 

instalada existente promove iniquidades com uma concentração de recursos nos 

lugares mais desenvolvidos”. Isso faz com que a assistência de média e alta 

complexidade continue concentrada em poucos centros, configurando um nó crítico. 

Em situações onde a própria rede urbana é dispersa e fragmentada, como é o 

caso da ‘rede urbana nordestina interiorizada’ esses problemas tendem a se 

agravar, ficando muitas vezes a assistência de média e, principalmente, de alta 

complexidade concentrada nas capitais dos estados, o que corrobora mais ainda a 

importância de descentralização dos serviços de saúde para as cidades médias 

como forma de melhorar a oferta de serviços no interior e, com isso, reduzir a 

procura pelos grandes centros que, na maioria das vezes, já está com sua 

capacidade de atendimento saturada.  

 

3.2 As antigas capitais regionais: o triângulo Mossoró-Campina Grande-

Juazeiro do Norte  

 

Ao tratar da urbanização do Nordeste, Cano (1989) aponta a existência de 

cerca de 20 cidades de porte médio, em sua maioria interiorizadas. Fenômeno 

corroborado por estudos do IBGE e do IPEA já referenciados neste trabalho, que 

destacam também a dualidade existente e persistente na rede urbana nordestina.  

É esta rede urbana nordestina interiorizada formada por 12 capitais regionais 

dos nívies B e C36 que nos interessa apreender neste estudo, em especial a rede 

                                                             
36

 As capitais regionais localizadas no interior do Nordeste, com exceção de Teresina capital do Piauí: 
Imperatriz (MA), ACP Juazeiro do Norte-Crato-Barbalha (CE), Sobral (CE), Mossoró (RN), ACP 
Campina Grande (PB), Caruaru (PE), ACP Petrolina(PE)/Juazeiro (BA), Arapiraca (AL), ACP Feira 
de Santana (BA), Barreiras (BA), ACP Ilhéus/Itabuna (BA) e Vitória da Conquista (BA). (IBGE, 
2008).   
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urbana localizada no “triângulo” formado pelas capitais regionais de Mossoró-RN, 

Campina Grande-PB e Juazeiro do Norte-CE, uma vez que é a partir desse recorte 

que localizamos a cidade de Pau dos Ferros, numa região fronteiriça entre os três 

estados (RN-PB-CE), que denominamos de raia divisória RN-PB-CE.  

Já nos anos 1980, Andrade (1987) se referiu a essas cidades como ‘Polos de 

Crescimento’ e descreveu suas principais caracterísiticas. 

 

Campina Grande é um importante centro urbano no interior 
paraibano que se desenvolveu como entreposto entre as regiões 
sertanejas produtoras de algodão e o porto do Recife, exportador 
deste produto para a Europa. [...] Após alcançar uma população hoje 
superior a 280.000 habitantes, e conquistar uma grande importância 
como centro comercial, se desenvolveu como centro industrial de 
médio porte e como centro universitário. [...] Crato e Juazeiro do 
Norte, no cariri cearense, constituem-se importantes centros urbanos 
germinados que servem de capital regional a esta importante área do 
sertão nordestino. Aí ao lado de uma indústria desenvolvida, há 
também o artesanato, é centro de perregrinações religiosas ligadas 
ao culto do Padre Cícero. [...] Mossoró, no oeste do Rio Grande do 
Norte, nas margens do rio Apodi, destaca-se como centro cultural, 
por possuir várias faculdades, e como centro industrial. ANDRADE, 
1987, p. 53-54). 

 

Atualmente, essas cidades constituem-se em capitais regionais com atuação 

importante na dinâmica econômica-espacial não apenas no nível regional e nacional, 

mas também no âmbito internacional.  

De acordo com o estudo do IPEA (2002), Campina Grande (PB) 

 

é, hoje, uma cidade industrial, comercial e, principalmente, de 
serviços, funcionando também como pólo de educação e saúde, no 
interior da Paraíba. Como pólo difusor de conhecimentos, o seu raio 
de influência ultrapassa os limites do próprio estado, com as suas 
duas universidades, uma federal e outra estadual, recebendo alunos 
de outros estados do Nordeste, como o Maranhão, o Ceará e o Rio 
Grande do Norte (IPEA, 2002, p. 71). 

 

O Aglomerado Juazeiro do Norte-Crato, no Ceará,  

 

ao se situar a meio caminho entre os aglomerados metropolitanos de 
Fortaleza e do Recife, mantém com os mesmos estreitas relações 
em termos de fluxos de bens e serviços. A sua importância se traduz 
pela dimensão do subsistema urbano por ele comandado, onde as 
cidades de Campos Sales, Brejo Santo, Iguatu, Icó, Jaguaribe, Itauá 
servem de intermediárias entre os demais cinquenta e sete núcleos 
urbanos que o compõem. (IPEA, 2002, p. 76) 
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Mossoró, no Rio Grande do Norte 
 

integra, juntamente com o município de Guamaré, o pólo Gás-Sal, 
sendo a Petrobrás um de seus principais esteios. A produção de gás 
também é significativa, sendo inclusive exportado por meio de um 
gasoduto para o complexo de Suape, em Pernambuco. Mossoró 
integra igualmente o moderno e recente complexo agroindustrial Açu-
Mossoró de fruticultura irrigada. Os produtos (in natura e 
processados) estão direcionados ao mercado nacional e, 
principalmente, ao mercado mundial, sendo a Holanda e a Inglaterra 
os principais consumidores. A importância desse Aglomerado pode 
ser mensurada pela dimensão do arcabouço urbano, que inclui nada 
menos que outros sessenta e três municípios, sendo os de maior 
expressividade os de Pau dos Ferros, Macau e Aracati. (IPEA, 2002, 
p. 80) 
 

O último REGIC destaca a importância desses centros para a rede urbana 

nordestina, em especial para a ‘interiorizada’.  

 

Nesta região (Nordeste), as capitais tradicionalmente concentram a 
oferta de equipamentos e serviços e são poucas as opções de 
centros de nível intermediário, ainda que deva ser notado que estes, 
apesar de poucos, são tradicionais e exercem forte polarização em 
suas áreas, a exemplo de Campina Grande, petrolina-Juazeiro, 
Juazeiro do Norte-Crato-Barbalha e Mossoró (IBGE, 2008, p. 13) 

 

Ainda de acordo com o IBGE (2008), a ausência de alguns níveis na 

hierarquia urbana é característica da rede urbana nordestina, que também apresenta 

distribuições truncadas e um sistema primaz. Em outros termos, temos no Nordeste 

uma organização espacial que tende a ser desequilibrada, em virtude da 

intensificação da urbanização em apenas alguns espaços e ao processo de 

concentração no litoral que tem se acentuado no período recente.  

Essas especificidades fazem com que os centros sub-regionais37, 

classificados um nível abaixo das capitais regionais na hierarquia urbana, adquiram 

uma importância fundamental para a ‘rede urbana nordestina interiorizada’, ao 

assumirem diversas vezes as funções de centros intermediários entre as grandes 

                                                             
37

 Integram os centros sub-regionais 169 centros com atividades de gestão menos complexas entre 
os níveis 4 e 5 da gestão territorial, tem área de atuação mais reduzida e seus relacionamentos 
externos se dão apenas com as três metrópoles nacionais. Tem presença mais adensada nas 
áreas de maior ocupação do Nordeste e do Centro Sul e mais esparsa nos espaços menos 
densamente povoados do Norte e do Centro Oeste (IBGE, 2008).  
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cidades e os pequenos núcleos urbanos espalhados pelo interior do Nordeste. É 

nesta categoria centro sub-regional A que se encontra a cidade de Pau dos Ferros, 

no Rio Grande do Norte, objeto de estudo deste trabalho.  

Apostando na hipótese de que a influência de Pau dos Ferros ultrapassa os 

limites do Rio Grande do Norte, mesmo que, a priori, Pau dos Ferros não apresente 

as características mais comuns de uma cidade média, sua localização fronteiriça 

reforça a sua influência no desenvolvimento regional e acentua suas funções 

urbanas, chegando a municípios do Ceará e da Paraíba. É comum tratar Pau dos 

Ferros como uma ‘cidade de fronteira’ ou ‘cidade fronteiriça’.  

 

3.2.1 A Raia Divisória Rio Grande do Norte-Paraíba-Ceará  

 

Diante das restrições político-administrativas vinculadas à noção de limites 

internos (entre estados federados) para um estudo em que a dimensão espacial é 

norteadora do desenvolvimento regional, adotamos a noção de “raia de fronteira” e 

nos apoiamos no trabalho de Passos (2009) que propõe a ideia de “raia divisória”. 

Para este autor,  

 

as fronteiras são raias, áreas de intergradação nas quais os 
processos se manifestam segundo uma lógica de descontinuidade 
objetiva da paisagem ou, ainda, segundo uma impermeabilidade 
muito acentuada entre as parcelas do território submetidas às 
definições e redefinições territoriais mais ou menos independentes 
(PASSOS, 2009, p. 1). 

 
A concepção da “raia divisória” sugere um espaço integrado que contempla a 

participação dos agentes e dos atores. O significado da “raia” extravasa sua 

vinculação aos sinônimos de linha ou limite no sentido de extensão ou como marco 

rígido entre o término de uma área e sob determinado domínio político-administrativo 

e o início de outra.  

No Brasil, o estudo de “regiões fronteiriças” ou “raias fronteiriças” ainda é 

bastante incipiente, é mais comum utilizar como unidade de análise as unidades 

administrativas e as microrregiões propostas pelo IBGE.  

Na Europa, a utilização do termo ‘raia’ é mais comum, uma vez que a 

diversidade de culturas e suas territorialidades convivem ou colidem no quadro de 

um continente recortado por inúmeros países cujas dimensões são relativamente 

pequenas quando comparadas ao território brasileiro, por exemplo. A unificação dos 
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mercados tem contribuído de forma significativa para a elaboração de políticas e 

programas de desenvolvimento local e regional da União Europeia.  

Distinguir fronteiras internas e fronteiras externas supõe considerar a 

dimensão política e as diferentes escalas de poder, já que se refere aos limites 

espaciais dentro dos quais o Estado pode exercer sua autoridade. “Um Estado 

soberano não está sujeito a nenhum outro poder, contrariamente a uma subunidade, 

que deve obediência a um nível superior de governo.” (HESPANHOL, 2011, p. 256). 

Para a autora, no caso brasileiro, pode-se perceber que as fronteiras internas 

se constituíram ao longo do processo de ocupação que se deu da faixa litorânea em 

direção ao interior por meio dos diferentes interesses econômicos, políticos e 

geopolíticos das classes dominantes que procuravam expandir a sua influência, 

incorporando progressivamente várias áreas à economia capitalista. 

Passos (2006) identifica no Brasil algumas “raias divisórias” que necessitam 

de análise no sentido de revelar suas potencialidades culturais, sociais e 

econômicas com o objetivo de implantar planos de desenvolvimento regionais 

capazes de superar o estágio de periferia em que vivem tendo como mote a 

integração regional.  

No caso da Região Nordeste, enquanto a produção açucareira predominava 

no litoral, a ocupação do interior se dava inicialmente pela expansão da pecuária e 

depois em consórcio com o algodão. Além de seu importante papel histórico de 

ocupação do território e de suporte para a economia açucareira, a pecuária 

desempenhou outro, não menos relevante, na configuração do “complexo 

nordestino”. 38  

Passos (2006) cita na região Nordeste, o Vale do Rio Grande, Oeste do 

Estado da Bahia, no qual ocorreram dois modelos de ocupação, um baseado na 

cultura dos sertanejos, seguindo um padrão tradicional e confinado e o outro ‘dos 

sulistas’, que ali implantaram a monocultura da soja a partir dos anos 1970. 

De acordo com Dantas e Clementino (2013a), os impactos desse sistema na 

rede urbana vêm ocorrendo desde o período colonial e tem rebatimentos na 

configuração da rede urbana nordestina ainda no período atual que, como já 

explicado anteriormente, apresenta uma dinâmica no litoral e outra no interior.  

                                                             
38

 Termo utilizado inicialmente por Furtado, depois por diversos estudiosos da região Nordeste como 
Cano (1989), Andrade (1987) e Clementino (1995) para designar o sistema agricultura-pecuária 
(açucareiro-criatório e algodoeiro-criatório), vigentes na economia colonial e que com poucas 
modificações predominou no Nordeste até o final do século XIX. 
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Para a construção da raia divisória retomamos a configuração das antigas 

capitais regionais nordestinas, constituídas pelo Triângulo Mossoró (RN), Campina 

Grande (PB) e Juazeiro do Norte (CE), onde as “cidades médias” Cajazeiras (PB), 

Sousa (PB) e Pau dos Ferros (RN) desempenham funções urbanas importantes 

ainda hoje.  

Dantas e Clementino (2013a) reforçam que a localização de Pau dos Ferros-

RN, Cajazeiras e Souza-PB no entroncamento de rodovias federais39 tem sido 

significativa para sua posição na rede urbana dos seus respectivos estados e para a 

confluência de uma quantidade de população de outros municípios que vem a essas 

cidades em busca do comércio e/ou dos serviços públicos e privados lá oferecidos.  

A Raia Divisória Rio Grande do Norte-Paraíba-Ceará será composta pelos 

municípios que são ‘cortados’ pelas rodovias federais que perpassam o interior dos 

estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará (BR-405, BR-226, BR-230 e BR-

116) e/ou que estão no interior do ‘retângulo’ formado pelo encontro dessas 

rodovias40.  

Pau dos Ferros, nosso locus de estudo, está localizado no interior do 

retângulo formado pelo encontro de quatro rodovias federais (BR-405 e BR-226, no 

RN; BR-230 na PB, e BR-116, no CE), mais precisamente na intersecção das BR-

405 e BR-226, o que permite à cidade constituir-se num entroncamento de vias de 

circulação e nó de tráfego41, envolvendo pessoas, capitais, informações, 

mercadorias e serviços. (mapa 1) 

A ausência de alguns níveis na hierarquia urbana, característica da rede 

urbana nordestina, em especial, da interiorizada, faz com que os centros urbanos 

existentes, apesar de poucos, exerçam forte polarização em suas áreas de 

influência, as quais tendem a ser bem abrangentes. Esta característica pode ser 

notada quando verificamos a área de influência de Pau dos Ferros, que se configura 

como principal cidade das microrregiões de Pau dos Ferros, Serra de São Miguel e 

                                                             
39

 Pau dos Ferros (RN) está localizado no entroncamento viário da BR-405 com a BR-226 (em 
pavimentação); Cajazeiras e Souza (PB) estão localizadas às margens da BR-230, com pequenos 
trechos de rodovias estaduais ligando-as à BR-405.  

40
 Além de Pau dos Ferros, é importante ressaltar que na raia divisória RN-PB-CE estão localizados 

mais 02 (dois) Centros Sub-Regionais - Cajazeiras e Souza na porção paraibana; na porção 
cearense não há Centros Sub-Regionais, apenas 02 (dois) Centros de zona -  Ico e Jaguaribe.   

41
 Os nós de tráfego surgem nos pontos em que se cruzam dois eixos de desenvolvimento, podendo 

ocorrer até onde existe o cruzamento de duas simples estradas, mesmo quando elas não se 
constituírem em eixos de desenvolvimento. O autor ressalta ainda que no Nordeste, as cidades 
que são “nós de tráfego” se desenvolvem bastante, sobretudo sem seus equipamentos terciários 
(ANDRADE, 1973, p. 60).  
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Umarizal, cuja população, somados os 37 municípios, era, em 2010, de 242.021 

habitantes, dos quais 162.219 (67,03) residiam nas cidades (IBGE, 2010). 

 

Mapa 1 - A Raia Divisória RN-PB-CE formada pelos entroncamentos viários 

 

Fonte: Malha do IBGE 2000. Elaborado por Rosana França da Silva (2013).  

 

As cidades de Pau dos Ferros (RN), Cajazeiras e Sousa (PB) tiveram sua 

origem no movimento de circulação do capital mercantil; primeiro pela expansão da 

pecuária nordestina, depois, com a expansão da produção do algodão, e passam a 

assumir posições importantes para a comercialização no “Alto Oeste Potiguar” e no 

“Alto Sertão da Paraíba”, seja em direção à Mossoró (RN), no caso de Pau dos 

Ferros, seja em direção à Campina Grande (PB), no caso de Cajazeiras e Sousa.  

Com a crise do algodão, e o fato de não ter sido encontrado uma cultura que 
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o substitua, o setor primário tem sua importância reduzida, enquanto o chamado 

setor terciário, em especial o comércio e os serviços, tem aumentado sua 

participação, beneficiado incialmente pelas transferências constitucionais pós-1988, 

e mais recentemente, pelos programas governamentais de “transferência de renda”. 

A participação setorial de cada atividade no Produto Interno Bruto dos três 

municípios, bem como a participação do setor público, pode ser visualizada na 

tabela 6:  

 

Tabela 6 – Pau dos Ferros (RN), Cajazeiras (PB) e Sousa (PB) - População e 

Produto Interno Bruto (2010) 

Município População PIB Total Agropecuário Industrial Serviços Impostos Adm. 
Pública 

Adm. 
Publica/ 
Serviços 

Cajazeiras 58437 461767,25 5600,22 65655,21 330447,23 60064,57 126691,32 38,34 

Sousa 65803 586365,42 22087,54 149777,13 366979,89 47520,85 160808,80 43,81 

Pau dos 
Ferros 

27733 225508,25 5959,96 17306,30 179310,73 22931,23 63815,76  
35,59 

Fonte: IBGE (2013a)  

 

Em termos econômicos, assiste-se a predominância do setor terciário com 

participação no PIB acima de 70% nos três municípios (73,19 em Cajazeiras-PB, 

71,19 em Sousa e 79,8 em Pau dos Ferros). Importante salientar que a participação 

do setor público nos serviços também é bastante significativa nas cidades 

estudadas, sempre acima de 40%, o que confirma a importância da presença do 

Estado na região; presença que tem se ampliado na última década com a 

interiorização do ensino superior nos níveis médio e técnico, com a implantação e/ou 

ampliação dos Institutos Federais e, no nível superior, com a ampliação dos cursos 

da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no caso de Cajazeiras e 

Sousa, e com a ampliação dos cursos da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN) e a instalação de um Campus da Universidade Federal do Semi-Árido 

(UFERSA), no caso de Pau dos Ferros.  

Salientamos que o aumento do investimento do setor público na interiorização 

do ensino superior tem sido acompanhado por instituições privadas que também 

estão se instalando nessas localidades. O mesmo acontecendo com a área de 

saúde privada que também tem se expandido no período recente. Steinberger e 

Bruna (2001) ressaltam a relevância das cidades médias no sentido de as mesmas 
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serem elos que favorecem a ligação entre os espaços urbano e regional e entre os 

interesses públicos e privados.  

Além da presença significativa do setor terciário, e dentro deste, da 

administração pública nos municípios citados, retomaremos os “elementos 

essenciais” levantados por Corrêa (2007) para definição das cidades médias, que 

também são utilizados pelo IBGE na definição dos centros que hierarquizam a rede 

urbana brasileira, dentre os quais se destaca a função de gestão do território. Para o 

IBGE,  

 

Centro de gestão do território [...] é aquela cidade onde se localizam, 
de um lado, os diversos órgãos do Estado e, de outro, as sedes das 
empresas cujas decisões afetam direta ou indiretamente um dado 
espaço que passa a ficar sob o controle da cidade através das 
empresas nela sediadas (CORRÊA, 2005 apud IBGE, 2008, p. 131). 

 

Na tabela 7, podemos visualizar os níveis de gestão quantificados pelo IBGE, 

para os municípios selecionados.  

 

Tabela 7 – Pau dos Ferros (RN), Cajazeiras (PB) e Sousa (PB) - Níveis dos 

centros de gestão, segundo o REGIC (2007) 

Municípios Gestão Territorial1 Gestão Federal2 Gestão 
Empresarial3 

Cajazeiras  5 6 6 

Sousa 5 6 7 

Pau dos Ferros 5 6 7 
1 
Intervalo de 1 a 6 – quanto mais próximo de 1 melhor a situação; 

2 
Intervalo de 1 a 8 – quanto mais próximo de 1 melhor a situação; 

3 
Intervalo de 1 a 8 – quanto mais próximo de 1 melhor a situação. 

 Fonte: IBGE (2008 apud DANTAS e CLEMENTINO, 2013a, p.245).          

 

Por esse parâmetro, os centros sub-regionais pouco se diferenciam, todos 

obtém o nível 5 em gestão territorial, e nível 6 em gestão federal, apenas em termos 

de gestão empresarial Cajazeiras (PB) aparece relativamente melhor, o que nos leva 

a deduzir que a ‘elite empreendedora’ ainda é frágil nos municípios em estudo. Em 

Pau dos Ferros (RN) e Sousa (PB), a gestão empresarial é muito incipiente, do que 

podemos inferir que apesar do destaque nas atividades de comércio nos municípios, 

o setor ainda não tem dinâmica empresarial expressiva.   
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Outra variável considerada na classificação dos centros é a intensidade de 

relacionamentos estabelecidos com as demais cidades da região e com outros 

centros. Essa variável corrobora a importância da prestação de serviços na área de 

educação e saúde para suas regiões. Os relacionamentos de cursos e os 

relacionamentos de saúde estão entre os três mais citados nas cidades estudadas, 

com o máximo de 47 citações no caso do relacionamento de cursos em Cajazeiras e 

37 citações no caso do relacionamento de saúde em Sousa (IBGE, 2008).  

A intensidade de relacionamentos das três cidades em estudo pode ser 

observada no gráfico 2: 

 

Gráfico 2 – Pau dos Ferros (RN), Cajazeiras (PB) e Sousa (PB) - Intensidades 

de relacionamentos - REGIC (2007) 

 
Fonte: IBGE (2008 apud DANTAS e CLEMENTINO, 2013a, p.246)  

Acreditamos que esse destaque assumido pelos centros sub-regionais nos 

relacionamentos com outras cidades deve-se em grande parte a sua localização às 

margens das rodovias federais e a sua localização na raia divisória RN-PB-CE. Essa 

especificidade junto com a própria distância das capitais de seus respectivos 

estados (Natal e João Pessoa) e das capitais regionais (Mossoró, Juazeiro do Norte 

e Campina Grande) faz com que haja grande convergência de pessoas em busca 

dos mais variados produtos e serviços em Pau dos Ferros, Cajazeiras e Sousa.  
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Com os dados referentes aos relacionamentos, procuramos saber quais são 

os municípios que enviam diariamente pessoas para Pau dos Ferros, Cajazeiras e 

Sousa em busca dos serviços ofertados. A análise dos microdados do REGIC, em 

especial a variável ‘ligações entre cidades’, permitiu delinear suas áreas de 

influência e esclarecer a articulação das redes no território. 

Na definição da área de influência das cidades em estudo consideramos 

todos os municípios que demandaram pelo menos 01 dos itens elencados pelo 

REGIC. Como resultado, temos: na área de influência de Pau dos Ferros 45 

municípios (39 do Rio Grande do Norte, 02 da Paraíba e 04 do Ceará); na área de 

influência de Cajazeiras 51 municípios (38 da Paraíba, 04 do Rio Grande do Norte e 

09 do Ceará), e, na área de influência de Sousa, 50 municípios (48 da Paraíba e 08 

do Rio Grande do Norte)42.  

A área de abrangência das cidades estudadas é bastante ampla (101 

municípios) e ultrapassa as fronteiras estaduais, no caso de Pau dos Ferros (RN) e 

Cajazeiras (PB), a polarização se estende a municípios dos três estados, cobrindo 

uma extensa área do interior nordestino o que, para Dantas e Clementino (2012b), 

corrobora a importância do estudo da raia divisória RN-PB-CE e a necessidade de 

aprofundá-lo em outras pesquisas. 

Dantas e Clementino (2013a) também ressaltam que as áreas de influência 

de Cajazeiras e Sousa se intercalam em mais da metade dos municípios, e em 

menor grau ocorre a intercalação das áreas das três cidades; são quatro do Rio 

Grande do Norte: Luís Gomes e Paraná localizados na fronteira com a Paraíba e, 

Major Sales e José da Penha, localizados à margem da BR-405, a menos de 20 km 

da fronteira com a Paraíba.  

Somadas as populações dos 101 municípios, com a inclusão dos municípios 

estudados, tínhamos, em 2010, nessa área, mais de um milhão de habitantes; mais 

precisamente, 1.074.588 habitantes, dos quais 670.325 (62,38) viviam em áreas 

urbanas (IBGE, 2010). Esse quantitativo corrobora a importância das três cidades na 

rede urbana nordestina interiorizada e a necessidade de se desenvolverem estudos 

mais aprofundados na região que busquem soluções para os diversos problemas 

existentes. 

O banco de dados do REGIC (IBGE, 2008) nos possibilitou ainda verificar 

                                                             
42 A relação dos munícipios que fazem parte da área de influência das três cidades foi publicada em 

Dantas e Clementino (2013a).  
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para quantos produtos e/ou serviços o centro foi citado como local de demanda 

pelos municípios. Tomando por base as sete variáveis escolhidas (cursos, compras, 

lazer, transporte, saúde, insumos e venda da produção) estabelecemos a seguinte 

escala de relacionamentos: municípios que demandaram entre 1 e 2 variáveis 

(fraco); municípios que demandaram entre 3 e 5 variáveis (médio); e municípios que 

demandaram entre 6 e 7 variáveis (forte). O gráfico 3 mostra o resultado para as três 

cidades. 

 

Gráfico 3 - Pau dos Ferros (RN), Cajazeiras (PB) e Sousa (PB) - Grau de 

intensidade dos relacionamentos - REGIC (2007) 

 

Fonte: IBGE (2008 apud DANTAS e CLEMENTINO, 2013a, p.249).  

 

Do gráfico 3 podemos inferir que os relacionamentos dos municípios com Pau 

dos Ferros são preponderantemente ‘fortes’, ou seja, mais da metade dos 

municípios busca em Pau dos Ferros seis ou sete dos serviços selecionados. Já 

quando observamos os graus de relacionamentos dos municípios com Cajazeiras e 

Sousa, a preponderância é dos graus ‘fraco’ e ‘médio’.  

Acreditamos que a proximidade entre Cajazeiras e Sousa, bem como o fato 

de terem mais da metade da área de influência conjunta leva a preponderância de 

graus de intensidade fraco e médio, ou seja, Cajazeiras e Sousa ‘disputam’ de certa 

forma a polarização no Alto Sertão da Paraíba; já em Pau dos Ferros a 
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predominância do grau de intensidade forte, pode ser resultante da ausência de 

outros centros no ‘Alto Oeste Potiguar’, o que tende a aumentar a dependência dos 

municípios em relação aos serviços ofertados por Pau dos Ferros. 

Verificamos ainda expansão da área de influência para além dos limites 

estaduais de cada centro. Cajazeiras é a cidade que tem maior inserção em outros 

estados (17,65% dos municípios da sua área de influência estão no Ceará e 7,84% 

estão no Rio Grande do Norte); já Pau dos Ferros é a que tem maior abrangência no 

próprio estado (86,67%). 

Em termos gerais, podemos afirmar que ao concentrar vínculos econômicos e 

estabelecer relações de transações comerciais com uma grande quantidade de 

municípios no entorno, Pau dos Ferros (RN), Cajazeiras e Sousa (PB) se configuram 

como cidades (inter) médias, polarizando municípios vizinhos e ultrapassando as 

fronteiras dos seus respectivos estados. 

A existência de uma ‘área de influência conjunta’ entre Sousa e Cajazeiras 

(PB) era esperada, e inclusive já foi objeto de outros estudos, dentre os quais 

destacamos aqui o realizado pelo IPEA (2002), que considera Sousa/Cajazeiras um 

aglomerado urbano não metropolitano.  

Para Pau dos Ferros, o que aqui pudemos observar foi a ampliação da sua 

rede urbana, que no nosso entender se deve em especial à interiorização da 

educação superior e à descentralização dos serviços de saúde, que tem contribuído 

para a atração de investimentos privados nas respectivas áreas, para a dinamização 

da economia da cidade e para a ampliação da sua área de influência que ultrapassa 

os limites do Rio Grande do Norte. Vale salientar que nem todos os rebatimentos 

dessa ampliação do ensino superior foram contabilizados no último REGIC, uma vez 

que sua base de dados data de 2004, mesmo ano da ampliação dos cursos da 

UERN e antes da implantação do IFRN, que ocorre em 2009.  Dados das matrículas 

dos alunos nos cursos de graduação do Campus da UERN em Pau dos Ferros, no 

biênio 2010-2012, dão conta da expansão da área de influência desta cidade para 

mais 07 (sete) municípios no Estado da Paraíba, ampliando assim também a ‘área 

de influência conjunta’ das três cidades (UERN, 2012).  
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4 PAU DOS FERROS E SUA DINÂMICA URBANA 

  

Pau dos Ferros está localizado na região de fronteira com os estados do 

Ceará e da Paraíba, encravada num ‘triângulo’ formado pelas antigas Capitais 

Regionais de Mossoró (RN), Campina Grande (PB) e Juazeiro do Norte (CE), na 

chamada ‘rede urbana nordestina interiorizada’43. Como já exposto, a rede urbana 

do Nordeste tem como caracterísitica mais evidente a grande concentração no eixo 

litorâneo, decorrente da ocupação secular ao longo do litoral, da importância das 

relações comerciais com o exterior, e das disparidades intrarregionais, além das 

condições naturais adversas presentes em grande parte do interior. Essa “herança 

secular” tem se evidenciado na existência, até hoje, de uma malha urbana mais 

densa no litoral e uma rede urbana menos densa, irregular e fragmentada no interior 

dos estados.  

A despeito desta realidade, tem surgido na rede urbana do interior do 

Nordeste, algumas cidades, em sua maioria, classificadas pelo REGIC como centros 

sub-regionais, que em virtude de algumas especificidades têm assumido as funções 

de uma cidade média, quais sejam oferecer emprego à população do município e 

das cidades circunvizinhas, oferecer serviços de complexidade média nas áreas de 

educação e saúde, dispor de uma variedade de serviços privados, em especial na 

área comercial e financeira.  

A localização de Pau dos Ferros no interior da Raia Divisória Rio Grande do 

Norte-Paraíba-Ceará44, mais precisamente na intersecção das BR-405 e BR-226, 

tem permitido que a cidade se constitua num entroncamento de vias de circulação e 

nó de tráfego, envolvendo pessoas, capitais, informações, mercadorias e serviços.  

No Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros está situado na Mesorregião Oeste, 

Microrregião de Pau dos Ferros, distante 400 km de Natal, a capital do Estado. A 

área total do município é de 259,96 km2, equivalente a 0,52% da superfície estadual, 

com uma área urbana de aproximadamente 5 km2. No mapa 2 podemos visualizar a 

localização de Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte.  

                                                             
43

 Essa discussão, realizada no capítulo 3, teve como fontes principais, Cano (1989); IPEA (2002); 
IBGE (2008). 

44
 Conforme exposto no capítulo 3, a Raia Divisória Rio Grande do Norte-Paraíba-Ceará ficou 

composta pelos municípios que são ‘cortados’ pelas rodovias federais que perpassam o interior 
dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará e/ou que estão no interior do ‘retângulo’ 
formado pelo encontro dessas rodovias.  
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Mapa 2 – Divisão político-administrativa do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Malha do IBGE, 2000. Adaptado por R. S. França (2013). 
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Neste capítulo traremos alguns elementos que mostram a importância de Pau 

dos Ferros na rede urbana do Rio Grande do Norte, e, como se deram, sua 

formação histórica e sua expansão urbana nas últimas décadas. Em seguida 

analisaremos a dinâmica urbana de Pau dos Ferros nos anos 2000; além de 

realizarmos uma leitura dos dados socioeconômicos existentes nos bancos de 

dados oficiais, faremos uma análise mais detalhada do mercado de trabalho através 

do estudo das categorias ocupacionais por setores de atividades. Será dado 

também destaque especial ao setor terciário, que além de ser o mais representativo 

na economia de Pau dos Ferros, nos permitirá verificar que tipo de atividades vem 

apresentando maior crescimento, se as atividades convencionais, ou aquelas 

ligadas aos setores mais desenvolvidos, como informática e comunicação, entre 

outros.  

Por fim, abordaremos a qualidade da urbanização. Os dados apontam que a 

urbanização tem ocorrido de forma aleatória e expansiva em todo o mundo, 

entretanto, na grande maioria dos casos, essa urbanização tem ocorrido sem a 

mínima infraestrutura e não tem trazido melhorias para a população que mora nas 

cidades, problema que vem atingindo além das metrópoles e das grandes cidades, 

outras escalas, inclusive as “cidades médias”. Podemos citar, como exemplo, as 

drogas, a violência, o alto custo das habitações, deficiências no transporte público.  

 

4.1 A rede urbana do Rio Grande do Norte 

 

No Rio Grande do Norte, as desigualdades intrarregionais refletem-se na 

concentração dos investimentos em algumas áreas, mais especificamente, em dois 

polos: o litoral oriental, que além de sediar a capital, conta com as atividades 

turísticas, industriais e comerciais, e a região de Mossoró, com a agricultura irrigada 

e a indústria extrativa (petróleo e sal). Enquanto isso, nas áreas não competitivas 

“são as aposentadorias e as transferências governamentais (FPM e ICMS) que 

movimentam a economia local” (CLEMENTINO, 2003, p.398). 

Nessa situação, encontra-se a grande maioria dos 167 municípios que 

compõem o estado. Destes municípios, um número significativo foi criado no século 

XX. “Em 1950, o RN contava com 48 municípios, elevando-se em 1960 para 83 e 

em 1970, para 150. Entre 1970 e 1990 apenas mais um município foi criado” 

(CLEMENTINO, 1995, p. 159). Os 16 municípios restantes foram criados na década 
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de 1990, como resultado da Constituição de 1988, que “estabeleceu critérios pouco 

rígidos para a emancipação de distritos e criou atrativos como o Fundo de 

Participação dos Municípios sem exigir contrapartidas em serviços a ser prestado à 

população local” (CLEMENTINO, 1997, p. 5).  

O resultado dessa expansão é o desenfreado processo de criação de 

cidades45 que tem levado ao desequilíbrio socioeconômico e populacional do estado 

evidenciado em algumas regiões menos favorecidas.  

Vale destacar que dos 167 municípios potiguares, 147 (93,4%) estão 

localizados no semiárido. De acordo com Araújo e Lima (2009), o Rio Grande do 

Norte, por ser o estado com maior parte da sua área no semiárido, é o exemplo mais 

claro da desigualdade entre o Nordeste semiárido e o Nordeste fora do semiárido. 

Em termos de concentração espacial do PIB, “No Rio Grande do Norte, 43,2% das 

riquezas geradas pelo estado ficam na região semiárida. [...] os outros 56,8% da 

produção ficam em uma área correspondente a apenas 6% do território potiguar” 

(ARAUJO; LIMA, 2009, p. 53).  

O Alto Oeste Potiguar é um desses casos. Encravado no semiárido, distante 

física e politicamente da capital não desenvolve atividades capazes de lhe garantir 

sustentação econômica e muito menos qualidade de vida para sua população. 

Segundo Bezerra (2008), esta região é a que concentra mais cidades por quilômetro 

quadrado no estado. Fato reiterado pela própria distância entre uma cidade e outra 

no Alto Oeste, que é em torno de 20 km, conforme exposto no mapa 2.  

A rede urbana na região em análise apresenta irregularidades tal qual 

àquelas apontadas nas redes urbanas do Nordeste (CANO, 1989; IBGE, 2008) e do 

Rio Grande do Norte (CLEMENTINO, 1995). Costa (2010) destaca que a região 

Nordeste é a que detém o maior número de municípios com menos de 50 mil 

habitantes, 1.631 dos 1.793 municípios, o que equivale a mais de 90% dos 

municípios nordestinos. No Rio Grande do Norte, essa situação se agrava, 101 dos 

167 municípios têm menos de 10 mil habitantes, e apenas 27 municípios tem mais 

de 20 mil habitantes (IBGE, 2010) 

A maioria desses municípios tinha como base econômica a agricultura, em 

especial a cultura algodoeira, e, após a crise do algodão nos anos 1970, não 

surgiram novas atividades agrícolas ou industriais que lhe dessem sustentação. 

                                                             
45

 Sedes dos referidos municípios. 
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Esse fato pode ser comprovado, inclusive, pela redução da participação do PIB do 

Alto Oeste na composição do PIB estadual de 4,42 em 1999 para 3,95 em 2002, 

neste mesmo ano a participação do setor de serviços no PIB foi de 75,54%. (IICA, 

2006).  

De uma forma geral podemos afirmar que a dinâmica econômica recente não 

contribuiu para uma desconcentração da riqueza ou melhoria da rede urbana, ao 

contrário, Clementino (2003) destaca que essa dinâmica reforça uma urbanização 

fortemente concentradora e polarizada que explicita sempre as mesmas cidades.   

De acordo com a autora, as transformações ocorridas de forma seletiva pouco 

contribuíram para corrigir distorções na fragmentada e dispersa rede urbana 

potiguar. As relações econômicas e funcionais entre a Grande Natal e o hinterland 

potiguar se dão sobre forte liderança de Natal, devido sua importância econômica e 

concentração dos serviços públicos. Os indicadores referentes à concentração da 

população urbana atestam o papel de centro polarizador desempenhado 

historicamente pela capital do Estado. Segundo Clementino (2003, p. 400-401) 

 

Em 1960, 62% da população do RN residia em área rural; em 1970, 
mais de 50% da população residia em áreas, vilas ou cidades com 
menos de 20 mil habitantes, com a singularidade de que dos 49% 
residentes em municípios com mais de 20 mil habitantes, 34,9% 
estavam concentrados em Natal e 10,8% em Mossoró. [...] Em 1991, 
a população rural é muito pequena e não há indícios de modificações 
na rede urbana do interior. Natal, sozinha, concentra 36,3% do 
Estado e o aglomerado urbano de Natal, 41,7% que acrescidos à 
população urbana de Mossoró, que é de 11,5%, somam 53,2%.  

 

Ainda de acordo com Clementino (2003), os dados referentes ao Censo 2000 

apontam uma pequena desconcentração relativa o município de Natal que reduz sua 

participação na população urbana do RN de 36,3% para 34,9% entre 1991 e 2000; 

entretanto o seu aglomerado urbano aumenta participação de 41,7% para 45,1% no 

período, e quando somados à população urbana de Mossoró (9,7%) passa para 

54,8%.  

Os dados do Censo 2010 reforçam a concentração da população potiguar na 

capital do Estado e no seu entorno. O maior crescimento populacional em termos 

absolutos se deu em Natal (712.317 em 2000 para 785.722 em 2010), seguido por 

Parnamirim (124.690 em 2000 para 195.274 em 2010). Importante registrar que 
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todos os municípios da região metropolitana registraram crescimento em sua 

população. Em contraposição, 41 municípios potiguares tiveram sua população 

reduzida, dentre eles municípios como Angicos localizado na Região Agreste, e 

Santana do Matos e Acari, no Seridó; o caso mais grave foi do município de 

Severiano Melo, localizado na região do Alto Oeste que, em 2000, tinha uma 

população de 10.579 habitantes e, em 2010, conta com apenas 5.752, uma redução 

de quase metade da população (IBGE, 2010).  

Em termos de população urbana, a desconcentração relativa da população 

urbana de Natal verificada na década de 1990, continuou no período 2000-2010 

(34,9% para 32,60%); entretanto, ao verificar seu aglomerado urbano, houve 

aumento de 45,1% para 49,30%, o que somado à população urbana de Mossoró 

(8,21%), chega a 58,92%, índice superior a 2000 (IBGE, 2010). 

Em termos de crescimento econômico, Freire (2011a) aponta que o Rio 

Grande do Norte tem apresentado índices de crescimento do PIB (inconstantes) 

quando comparados à média de crescimento do PIB nacional e regional. “Vemos 

que entre 1996 e 2002 o RN cresceu sempre a uma taxa superior. No período 

seguinte esse crescimento ocorreu apenas em dois anos (2006 e 2009)”. (ver gráfico 

4, a seguir).  

 
Gráfico 4 – Taxa anual média de crescimento Real do PIB (% a.a.) 

 

Fonte: Freire (2012, p.29) 

 

Na distribuição espacial, apesar de Natal ter reduzido sua participação no PIB 

estadual, de 43,25% em 1999 para 37,16% em 2009, os ganhos continuaram 

concentrados nos municípios da Região Metropolitana e na região produtora de 
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petróleo. De acordo com Freire (2011b), os ganhos ficaram restritos principalmente 

aos 5 maiores PIBs municipais depois de Natal. Mossoró, Parnamirim, Guamaré, 

São Gonçalo do Amarante e Macaíba ampliaram sua participação de 18,95% em 

1999 para 27% em 2009. Enquanto isso, o conjunto dos demais 161 municípios 

oscila entre 35% e 39% nesse mesmo período. 

Importante ressaltar que apesar dessa concentração da dinâmica produtiva e 

populacional, a rede urbana potiguar conta com quatro centros intermediários, que 

desenvolvem atividades menos complexas, mas que desempenham importante 

papel para os municípios que se encontram no entorno, principalmente na prestação 

de serviços básicos como educação e saúde e ao comércio varejista; referimo-nos 

aqui aos centros classificados pelo IBGE como centros sub-regionais, são eles: 

Caicó e Pau dos Ferros (nível A); Assú e Currais Novos (nível B). 46 

No gráfico 5, podemos ver a intensidade dos relacionamentos entre as 

cidades potiguares e os centros sub-regionais.   

 

Gráfico 5 - Rio Grande do Norte - Intensidade de relacionamento com os 

centros sub-regionais (A e B) – REGIC (2007).  

 

Fonte: IBGE (2008). Elaboração da autora.  

 

                                                             
46

 A rede urbana potiguar, assim como o quadro comparativo dos centros urbanos potiguares, pode 
ser visualizada no capítulo 2.  
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Com uma população de 27.733 habitantes, Pau dos Ferros pode ser 

caracterizado como um município eminentemente urbano, uma vez que mais de 

92% de sua população reside em sua sede (IBGE, 2010).  

Apesar de ter a menor dimensão populacional entre os centros do Rio Grande 

do Norte, Pau dos Ferros polariza uma região maior que Caicó, que também foi 

considerado pelo REGIC como centro sub-regional A. Essa polarização é 

mensurada pelo REGIC através dos relacionamentos entre os centros de zona e 

centros locais e os centros maiores (centros sub-regionais, capitais regionais, 

metrópoles) 

Importante ressaltar que o destaque assumido por Pau dos Ferros nos 

relacionamentos com outras cidades deve-se em grande parte a sua localização às 

margens de duas rodovias federais (BR-405 e BR-226) e a proximidade das 

fronteiras da Paraíba e do Ceará.  

Dantas e Silva (2011) destacam ainda que essa especificidade em relação 

aos demais centros sub-regionais, bem como a própria distância dos dois grandes 

centros do Estado (Natal e Mossoró) fazem com que haja grande convergência de 

pessoas em busca dos mais variados produtos e serviços em Pau dos Ferros.  

 

4.2 Formação histórica e expansão urbana recente 

 

Como a maioria das cidades do interior do Nordeste, a cidade de Pau dos 

Ferros teve sua origem na circulação do capital mercantil, primeiro pela expansão da 

pecuária, através dos chamados caminhos do gado47; depois, com a expansão da 

produção algodoeira, que assume posição importante para a comercialização do 

algodão do Alto Oeste Potiguar, bem como de algumas cidades do interior da 

Paraíba, que atravessam a cidade em direção a Mossoró.  

O povoamento do local que veio a ser a Sesmaria de Pau dos Ferros em 

1733 teve inicio com uma trilha feita por vaqueiros e viajantes em busca de acesso à 

Província do Ceará, trilha essa que seguia um curso d’água sempre cheio no 

período do inverno (janeiro a junho) e que viria a ser denominado Rio Apodi. 

Segundo Barreto (1987), este território teria servido e se vinculado a essas trilhas 

que mais tardes seriam fundamentais para o transporte do algodão e de outras 

                                                             
47

 O gado foi “a matriz do sistema urbano potiguar e seus velhos caminhos as raízes das grandes 
regiões do Estado” (CLEMENTINO, 1995 p. 95). 
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mercadorias para o consumo, cujo destino eram os territórios de Mossoró, os 

sertões do Cariri, e Rio do Peixe, entre outros, o que possibilitou a formação 

embrionária de uma economia mercantilista que mantém certo crescimento mesmo 

depois do ciclo do algodão.  

De acordo com Barreto (1987, p. 97), 

 

À medida que o povoado se desenvolvia, o comércio passou a atrair 
pessoas de outras cidades do seu entorno, em especial das serras 
de Portalegre, Martins, Luís Gomes e São Miguel, que se 
deslocavam uma vez por semana para comercializar gêneros 
alimentícios e comprar itens que lhe faltavam, como fumo, tecidos, 
ferramentas, alimentos dentre outros.  

 

Clementino (2010) destaca que foi exatamente depois da grande seca (1877-

1888) que o cultivo do algodão se expandiu pelo sertão, tornando-se no final do 

século XIX o primeiro produto de exportação do Rio Grande do Norte.  

A região onde hoje se localiza Pau dos Ferrros fica entre duas grande serras 

e às margens do rio Apodi onde existiam grandes árvores que eram utilizadas pelos 

viajantes para alívio do calor e como ponto comercial, para marcar e vender gado. 

Inclusive foi a partir de uma frondosa árvore, uma oiticica, marcada pelos mesmos 

ferros que os vaqueiros ferravam o gado, que teve origem o nome do povoado, da 

vila e do município, permanecendo até hoje.  

No site oficial da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, encontramos a 

seguinte redação sobre a origem do nome do munícipio  

 

Seu nome [Pau dos Ferros] que permaneceu como denominação do 
local desde quando era um pequeno povoado, vem de uma árvore, 
mais precisamente de marcas fixadas com ferro em brasa numa 
oiticica muito frondosa que, pela sua grande dimensão, oferecia uma 
farta sombra e consequentemente um excelente local para o repouso 
dos vaqueiros, quando chegavam cansados do difícil trabalho de 
campear reses tresmalhadas (PMPF, 2013).  

 

Elevada à condição de Vila em 04 de setembro de 1856, Pau dos Ferros se 

desvincula de Portalegre e passa a ser conhecida como um importante 

entroncamento para a região, pelo rotativo movimento comercial. A despeito de sua 

importancia comercial para a região, apenas em 02 de dezembro de 1924, Pau dos 

Ferros foi elevada à categoria de cidade. Seu primeiro prefeito, “Francisco Dantas de 
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Araújo”, construiu o prédio da prefeitura municipal, que até hoje funciona como sede 

do poder executivo municipal. A seguir apresentamos uma figura representativa da 

cidade de Pau dos Ferros em 1930.  

 

Figura 8  – Área urbana de Pau dos Ferros (1930) 

 

Fonte: PMPF (2013) 

 

As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas pela chegada do primeiro banco 

(Banco do Nordeste); pela construção de duas unidades de saúde (o Hospital 

Centenário de Pau dos Ferros e a Maternidade Santa Luiza de Marilac); pela 

construção da barragem de Pau dos Ferros (até hoje o maior reservatório d’água da 

cidade com capacidade de 56 milhões de m3) e pela construção do Obelisco na 

Praça da Matriz e espaços de lazer (o Pavilhão e o Cine São João).  

Nos anos 1970, chegam a Pau dos Ferros energia elétrica e telefone e outras 

ações públicas, como a construção de uma caixa d’água para abastecimento da 

cidade e uma estação de tratamento de esgotos. Também nos anos 1970, mais 

especificamente em 1976 foi criado o Campus Avançado da Universidade do  
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Estado do Rio Grande do Norte em Pau dos Ferros, a primeira instituição (única até 

o inicio dos anos 2000) a oferecer educação superior na região48.  

Os anos 1970 foram marcados em todo o país pela expansão do processo de 

urbanização. Vimos nos capítulos anteriores que a rede urbana do Nordeste, além 

de fragmentada e dispersa, apresenta uma dinâmica dual. Com a concentração de 

pessoas, rendas e serviços nas capitais dos estados que, com exceção de Teresina 

(PI), estão todas localizadas no litoral; e outra rede urbana rarefeita no interior, 

comandada por poucas capitais regionais e um significativo número de centros 

subregionais que assumem o papel de intermediários, oferecendo uma gama de 

serviços e postos de trabalho para a população residente em pequenos municípios, 

categoria que predomina na ‘rede urbana nordestina interiorizada’.  

Esse fenômeno assume, no Rio Grande do Norte, alguns contornos 

diferenciados, que acentuam essas disparidades. Segundo Clementino (2010), o 

algodão não foi capaz de impulsionar, no Rio Grande do Norte, a urbanização, assim 

como fez em outros estados do Nordeste. Para a autora, “o que o algodão produziu 

no RN foi uma rede urbana rarefeita e dispersa, concentrada em alguns poucos e 

pequenos pólos regionais” (CLEMENTINO, 2010, p. 78). 

Pau dos Ferros foi e continua sendo na atualidade um destes polos regionais, 

cuja dinâmica espacial é condicionada pela prestação de serviços comerciais 

básicos até serviços mais especializados nas áreas da educação superior, de saúde 

e financeiros.  

 Na rede urbana atual, Pau dos Ferros se configura como principal cidade das 

microrregiões de Pau dos Ferros, Serra de São Miguel e Umarizal que, juntas, 

contabilizam 37 municípios e uma população de 242.021 habitantes, dos quais 

162.219 (67,03) é população urbana (IBGE, 2010).  

A população do munícipio de Pau dos Ferros era, em 2010, 27.733 

habitantes, dos quais 25.535 residiam na sede do município. A taxa de urbanização 

do município é crescente e ocorre desde os anos 1960, acentuada pelo 

desmembramento de 03 municípios (Riacho de Santana, Rafael Fernandes e 

Encanto). Nas últimas décadas, o processo de urbanização acelerou ainda mais a 
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 Maia (1990) aponta que a vinda do Campus de Pau dos Ferros nos anos 1970 esteve atrelado a 
estudos da SUDENE, que mostraram Pau dos Ferros como polo de desenvolvimento econômico 
de uma “região programa”, cujo embasamento teórico era baseada na teoria dos polos de Perroux.  
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taxa de urbanização, que alcançou 85,38% em 1991 e 90,12% em 2000 (COSTA, 

2010) e atingiu o percentual de 92,07 em 2010 (IBGE, 2010).  

No gráfico 6 podemos ver a evolução da população de Pau dos Ferros de 

1960 até 2010.  

 

Gráfico 6 – Pau dos Ferros - Evolução da população (1960-2010) 

 

Fonte: IBGE, (Censos Demográficos apud Dantas e Clementino, 2013b, p. 11).  

 

Esse crescimento da população urbana pressionou a ampliação da área 

urbana. Segundo Costa, entre 1987 e 2008 a área urbana passa de 2,26 km2 para 

4,85 km2. Com isso, “percebe-se uma duplicação da área urbana da cidade de Pau 

dos Ferros, com expansão em todas as direções, principalmente nas porções sul, 

norte e noroeste da cidade” (COSTA, 2010, p. 60). 

A despeito da pequena dimensão populacional, sua posição geográfica, 

associada ao processo histórico de ocupação do solo urbano, onde foram instalados 

alguns dos principais serviços públicos estaduais e federais, bem como diversas 

atividades comerciais, fizeram da cidade de Pau dos Ferros o polo regional de 

atividades socioeconômicas no ‘Alto Oeste Potiguar’. 

Como já apontamos anteriormente, a condição de “cidade polo” exercida por 

Pau dos Ferros não é recente, além de aparecer desde o primeiro estudo do IBGE 

sobre cidades na categoria de centro sub-regional, em estudo realizado pelo 
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Governo do Rio Grande do Norte nos anos 1960, intitulado “Regiões Polarizadas do 

Rio Grande do Norte”, Pau dos Ferros se configura como região-Polo do Estado 

Potiguar49 (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1968). 

De acordo com o referido estudo, o Rio Grande do Norte sofre a influência 

das metrópoles regionais Recife e Fortaleza, e, em nível secundário, dos centros 

urbanos de Natal, Mossoró e Campina Grande (PB).  

Em termos de rede urbana Potiguar, o estudo propõe a seguinte hierarquia: 

Natal e Mossoró (1º nível); Caicó e Currais Novos (2º nível); Nova Cruz, Santa Cruz, 

Assú, Pau dos Ferros e Patu (3º nível); Umarizal, Angicos, João Câmara e 

Alexandria (4º nível) (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

1968). 

Ao tratar da área de influencia de Pau dos Ferros, destaca: 

 

Em torno da cidade de Pau dos Ferros, antigo centro de negócios 
pecuários, se organiza a região do Alto Oeste, sendo que sua 
posição primacial decorre de sua função comercial [...], que se 
desenvolveu pelo fato da cidade ser um entroncamento viário – 
RN13 (Moçoró-Luiz Gomes), RN16 (Pau dos Ferros-Alexandria), 
RN17 (Pau dos Ferros-São Miguel). Apoiada na sua função 
comercial surgiu a função bancária (Banco do Nordeste do Brasil 
S/A), a função educacional (2 escolas secundárias, com 319 alunos) 
e a função médico-hospitalar (5 médicos, dois hospitais, com 30 
leitos) (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
1968, p. 43). 

 

Importante ressaltar que a especificidade da localização geográfica de Pau 

dos Ferros num entroncamento viário já era considerada à época fundamental para 

sua condição de polo regional, com destaque para as atividades comerciais 

existentes na cidade. 

Podemos acrescentar que essa importância persiste e se acentua com o 

crescimento da cidade. A carta de expansão da área urbana de Pau dos Ferros 

mostra que a rede urbana se estende às margens da BR-405 (antiga RN-13), que 

corta a cidade de norte a sul, e da RN-117 (antiga RN-17), que perpassa Pau dos 

Ferros de leste a oeste. Esta última foi recentemente interligada à BR-226, que tem 

início em Macaíba (RN) e atravessa Pau dos Ferros com destino ao estado do 

Tocantins.  

                                                             
49

 Este estudo teve por objetivo identificar os centros polarizadores de 2ª e 3ª categoria no Rio 
Grande Norte, e para isso utilizou a metodologia proposta pelo Francês Michel Rochefort.  
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As regiões Sul e Sudeste da cidade foram as que apresentaram maior 

crescimento. A existência de prédios públicos como o Campus da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e o Hospital Dr Cleodon Carlos de Andrade 

(HCCA), construídos na década de 1980, e a recente construção do Campus do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN), contribuíram para a 

expansão do bairro Princesinha do Oeste e para o surgimento dos bairros Arizona, 

Nações Unidas e Chico Cajá. Segundo Costa (2010), além dos prédios públicos, a 

construção de estabelecimentos comerciais e de residências tornaram esses bairros 

os responsáveis pelo maior adensamento populacional entre 1987 e 2008. A seguir 

podemos ver essa expansão através da figura 9.  

 

Figura 9 – Carta da expansão urbana de Pau dos Ferros-RN (1987-2008) 

 

Fonte: Costa (2010, p. 61).  

 

Importante ressaltar que os demais municípios que compõem a microrregião 

de Pau dos Ferros também apresentaram expansão das suas manchas urbanas e 

que esta expansão se deu no sentido que segue o prolongamento das rodovias e na 
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direção de Pau dos Ferros, principalmente se observarmos as cidades mais 

próximas (SOUZA; COSTA, 2012). 

 

4.3 A dinâmica urbana recente de Pau dos Ferros  

 

Vivenciamos, no Brasil, desde o início dos anos 2000, mais especificamente, 

a partir de 2003, diversas mudanças no que se refere à condução da economia, por 

parte do Governo Federal, tanto em termos da política econômica propriamente dita, 

como das políticas sociais. Há certo consenso entre os autores da questão regional, 

que a despeito de não ter havido uma política explícita de desenvolvimento regional, 

as políticas implementadas pelo Governo Lula em seus dois mandatos têm 

apresentado impactos diferenciados nas regiões Norte e Nordeste. Araújo (2013); 

Guimarães Neto (2012).  

Conforme indicadores apresentados nos capítulos 2 e 3, o novo padrão de 

crescimento focado no consumo das famílias, a política de valorização do salário 

mínimo, a formalização do trabalho, e a política de interiorização do ensino técnico e 

superior, entre outras, atingiram seus melhores índices no Nordeste, em parte pela 

própria base produtiva e de rendimentos ser menor que nas demais regiões.   

Trazendo a discussão para o Rio Grande do Norte, os dados do Censo de 

2010 apontam para um crescimento da renda média de R$ 428,7 para R$ 910,95, 

um valor abaixo da média nacional, mas acima da média do Nordeste. O gráfico 7 a 

seguir mostra essa evolução do rendimento. 

 
Gráfico 7 – Rio Grande do Norte - Rendimento nominal médio das pessoas 

com 10 ou mais de idade com rendimento (2000-2010) em R$ 

 

Fonte: FREIRE (2011c). Adaptado pela Autora.  
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Esse aumento da renda média no Rio Grande do Norte ficou restrito mais 

diretamente ao comércio e aos serviços, sem que houvesse extensão para amplos 

setores da economia. De acordo com Freire (2011c), em virtude da pouca integração 

das atividades econômicas do RN, os efeitos multiplicadores dessa expansão da 

renda não se expandiram para outros setores da economia, tanto é que o PIB do Rio 

Grande do Norte cresceu abaixo da média do Nordeste e do Brasil nos anos 2000.  

Freire (2012) apresenta a taxa média anual de crescimento, em setores 

selecionados, a qual mostra uma queda no crescimento no setor industrial, mais 

acentuada na indústria de transformação, decorrente da redução da extração de 

petróleo e um crescimento nos setores de comércio e serviços, em especial nos 

chamados serviços de utilidade pública. Ver gráfico 8 a seguir.  

 

Gráfico 8 – Rio Grande do Norte - Taxa média anual de crescimento do valor 

adicionado de setores selecionados (% a.a.) 

 

 

Fonte: FREIRE (2012).  

 

A predominância dos serviços na composição do PIB não é uma 

especificidade dos estados do Nordeste. De acordo com Melo et al. (1998, p. 1), o 

setor de serviços representa “quase dois terços do emprego metropolitano e 

responde por mais da metade do PIB”. Se levarmos em conta que é nas regiões 

metropolitanas que estão concentradas os principais ramos da indústria, podemos 
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inferir que o setor de serviços pode ser considerado como o que mais interfere na 

dinâmica urbana, principalmente nas pequenas e médias cidades do Nordeste que, 

em sua maioria, apresentam déficit no setor industrial e também não possuem um 

setor primário eficiente.  

Essa realidade também se aplica a Pau dos Ferros, que desde sua origem 

teve sua economia atrelada a questões comerciais, inicialmente a pecuária; depois, 

a gêneros alimentícios e, posteriormente, ao algodão. 

Tomando a composição do PIB de Pau dos Ferros dos anos 1970 até 2010 

podemos verificar a predominância do setor terciário, em especial após a crise do 

algodão, quando o setor primário perde participação e não consegue mais se 

recuperar. A ausência de novos produtos que substituíssem o algodão fez com que 

o setor agropecuário ficasse reduzido à cultura de subsistência e uma pecuária que 

não se sustenta em virtude do clima e das frequentes secas.  

O gráfico 9, a seguir, mostra a composição setorial do PIB a preços correntes, 

descontados os impostos (Valor Adicionado Bruto-VAB) em anos selecionados.  

 

Gráfico 9 - Pau dos Ferros - Total do PIB (VAB) a preços correntes e 

Composição Setorial (Anos selecionados)   

 

 
Fonte: IPEA-DATA (2012) para os anos de 1970, 1980, 1985 e 1996; IBGE-SIDRA (2013b) para     os 

anos de 2000, 2005 e 2010. Elaboração da Autora.  
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O resultado dessa queda na produção agrícola se reflete no vazio rural do 

município que tem menos de 10% de sua população residindo fora da sede. Em 

termos percentuais temos uma participação do setor de serviços sempre acima de 

70% com ampliação a partir dos anos 90 para um patamar superior a 85%.  

Importante ressaltar a participação da Administração Pública na composição 

do PIB do setor terciário, especialmente a partir dos anos 1980, atingindo sua maior 

participação em 1996 (45,19) com algumas oscilações na última década quando 

atinge a marca de 35,59% em 2010.  

 

Gráfico 10 – Pau dos Ferros - Composição setorial do PIB (em percentual) e 

participação da Administração Pública nos Serviços.  

 

Fonte: IPEA-DATA (2012) para os anos de 1970, 1980, 1985 e 1996; IBGE-SIDRA (2013b) para     os 
anos de 2000, 2005 e 2010.  Elaboração da Autora.  

Nota: Não há disponibilidade de dados da participação da Administração Pública para o ano de 1970.  

 

O Cadastro Central de Empresas (CEMPRE)50 aponta que a grande  

concentração das unidades locais51 em Pau dos Ferros ocorre no setor de comércio 

                                                             
50

 O CEMPRE é formado por empresas e outras organizações e suas respectivas unidades locais 
formalmente constituídas, registradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Sua 
atualização ocorre anualmente, a partir das pesquisas econômicas anuais do IBGE, nas áreas de 
Indústria, Comércio, Construção e Serviços, e de registros administrativos, como a RAIS. (IBGE, 
CEMPRE 1996-2006) 

51
 A Unidade Local (UL), como unidade estatística, é definida como a unidade de produção numa 

única localização geográfica, onde a atividade econômica é realizada. Na prática, a definição de 
unidade local no CEMPRE coincide com a dos cadastros da Administração Pública, onde cada 
local da empresa recebe uma identificação fiscal própria (CNPJ). (IBGE, CEMPRE 1996-2006) 
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e reparação (74,35) e que mesmo com uma queda na concentração em 2006, essa 

sessão de atividades ainda responde por 63,9% das empresas pauferrenses.52 A 

tabela 8 mostra essa distribuição das unidades locais por atividade para os anos de 

1996 e 2006. 

 
Tabela 8 - Pau dos Ferros - Unidades Locais Empresariais (1996/2006) 

Classes de Atividades 1996 2006 Tx de cresc. 

Total % Total % Per.   a.a.  

Agricultura, pecuária, silvicultura e 
exploração florestal 

2 0.47 3 0.33 50.00     4.1  

Pesca 0 0.00 1 0.11 - -  

Indústrias de transformação 22 5.13 49 5.36 122.73   8.3  

Produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água 

2 0.47 2 0.22 0.00         -    

Construção 11 2.56 22 2.40 100.00     7,2  

Comércio; reparação de veículos 
automotores, objetos pessoais e 
domésticos 

319 74.36 585 63.93 83.39 6.3  

Alojamento e alimentação 8 1.86 26 2.84 225.00   12.5  

Transporte, armazenagem e 
comunicações 

4 0.93 23 2.51 475.00    19.1  

Intermediação financeira, seguros, 
previdência complementar e serviços 
relacionados 

5 1.17 22 2.40 340.00    16.0  

Atividades imobiliárias, aluguéis e 
serviços prestados às empresas 

7 1.63 25 2.73 257.14  13.6  

Administração pública, defesa e 
seguridade social 

2 0.47 2 0.22 0.00         -    

Educação 4 0.93 23 2.51 475.00    19.1  

Saúde e serviços sociais 11 2.56 32 3.50 190.91    11.3  

Outros serviços coletivos, sociais e 
pessoais 

32 7.46 100 10.93 212.50 12.1  

Total 429 100 915 100 113.29   7.9  

Fonte: IBGE (CEMPRE 1996-2006) 
Nota: As sessões ‘ Indústrias Extrativas’, ‘Serviços Domésticos’ e ‘Organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais’ não apresentaram nenhum dado no período.   

 

Todas as classes de atividades tiveram aumento do número de unidades 

empresariais, um crescimento de mais de 100% no período, com destaque para os 

setores de transporte, armazenagem e comunicações e para a educação, ambos 

com média anual de crescimento de 19.1; em seguida, temos as atividades de 

intermediação financeira com 16 a.a.; e as atividades imobiliárias com 13,6 a.a. 

Importante ressaltar que as taxas maiores ocorreram nas classes de atividades que 

                                                             
52

 Existe uma nova série da CEMPRE disponível no IBGE (2006-2011), mas além da mudança na 
metodologia e da utilização da Cnae 2.0, não há disponibilidade da variável ‘Unidades Locais’ por 
sessão de atividades em nível de município. Por isso optamos por utilizar a série (1996-2006). 
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incorporam as atividades ligadas à comunicação, às atividades financeiras e aos 

serviços de apoio às empresas, que estão entre os chamados ‘serviços modernos’ 

considerados pelo Ministério do Trabalho como “serviços de ponta” 53.  

A composição do PIB de Pau dos Ferros e sua concentração no setor de 

serviços com participação expressiva das atividades comerciais não difere da 

realidade encontrada na maioria das cidades do Nordeste, em especial das 

pequenas e médias cidades localizadas na ‘rede urbana nordestina interiorizada’, 

onde as principais fontes de recursos que dinamizam a economia local são as 

transferências públicas diretas e indiretas, e que o principal setor beneficiado é o 

comércio local.  

Entretanto, o crescimento de unidades prestadoras de serviços relacionados à 

inovação como os serviços de apoio às empresas, serviços de comunicações e de 

intermediação financeira bem acima da média do crescimento total das empresas, 

nos faz pensar que algo está mudando na dinâmica urbana e econômica de Pau dos 

Ferros. Dados mais recentes, fornecidos pela Secretaria Municipal de Tributação 

(SEMUT) apontam que em 2011, havia na cidade de Pau dos Ferros, 1984 

estabelecimentos cadastrados como comércio ou prestadores de serviços. Segundo 

Fernandes e Ferreira (2012), a grande maioria destes estabelecimentos está 

localizada no centro da cidade (53%), entretanto já é possível notar a expansão dos 

serviços para os bairros mais próximos ao centro (São Benedito e São Judas Tadeu) 

e para o bairro Princesinha do Oeste, principalmente na parte que fica às margens 

da BR- 405 (sentido sul).  

A figura 10 mostra a distribuição espacial dos serviços nos bairros de Pau dos 

Ferros. 

 

                                                             
53 O Observatório das Metrópoles (2004) sintetiza essas atividades em: Atividades industriais: do 

complexo químico e eletro-metal-mecânico; Atividades de comércio: comércio varejista de 
mercadorias em geral, com predominância de hipermercados e; Serviços: serviços de rotina 
interativa e consultorias, compreendendo atividades de agencias de viagens e organizadores de 
viagem; atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial; atividades de assessoria e em 
gestão empresarial; serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico 
especializado; ensaio materiais e de produtos, análise de qualidade; informática e 
telecomunicações, com atividades de banco de dados; manutenção e reparação de máquinas de 
escritório e de informática; consultoria em sistemas de informática; desenvolvimento de programas 
de informática; processamento de dados; outras atividades de informática; atividades culturais, 
artísticas, publicidade e mídia; atividades de rádio e televisão; atividades de agencias de notícias; 
atividades de bibliotecas, museus e outras atividades culturais; publicidade.  
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Figura 10 - Pau dos Ferros - Distribuição espacial dos estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços (2011)  

 

Fonte: SEMUT (2011 apud Fernandes e Ferreira 2012, p. 68).  

 

Os autores destacam também o crescimento do chamado ‘turismo de 

eventos’ que apesar de ocorrer em datas específicas, movimenta diversos setores, 

de forma mais acentuada os segmentos comerciais de vestuário e calçados, os 
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serviços de salões de beleza, bem como os serviços e hospedagem e alimentação, 

em virtude desses eventos atraírem população dos municípios vizinhos e até de 

outros estados, como é o caso da Feira Intermunicipal de Educação e Cultura – 

FINECAP, que nos últimos anos tem alcançado público estimado em até 60 mil 

pessoas como no show da cantora Paula Fernandes (em 2012). 

Vale salientar que a rede hoteleira ainda é modesta, dispondo, em 2011, de 

apenas, 159 apartamentos com 454 leitos distribuídos entre os 06 hotéis e pousadas 

existentes na cidade54. Importante ressaltar que segundo os proprietários, esta é a 

capacidade utilizada no dia-a-dia dos estabelecimentos, quando os principais 

hóspedes são representantes comerciais que pernoitam na cidade, e outros 

profissionais que trabalham, mas não fixaram residência em Pau dos Ferros; 

entretanto, nos períodos dos eventos a lotação superava, em muito, a capacidade 

instalada, com a colocação de camas extras, colchonetes e redes nos apartamentos.  

A despeito do crescimento registrado em termos de unidades locais, 

entendemos que a avaliação dos perfis ocupacionais e as transformações 

estruturais do emprego são elementos importantes no entendimento dos processos 

de urbanização. Corroboramos com Clementino (1995), quando afirma que as 

estruturas ocupacionais refletem e sintetizam tanto as mudanças estruturais da base 

material do capitalismo nacional, quanto a dinâmica demográfica que condiciona e é 

determinada pela natureza da urbanização. Por outro lado, não podemos perder de 

vista a natureza heterogênea das formas de organização dos mercados de trabalho 

urbanos e sua segmentação, que na realidade brasileira, e de forma mais acentuada 

no Nordeste, são acompanhadas por um precário grau de estruturação desse 

mercado.  

De acordo com Cano (1989), questões como a urbanização caótica e a 

arrebentação urbana são agravadas no Nordeste por um passado marcado por um 

grande excedente demográfico, uma agricultura retrógrada, uma indústria debilitada 

e um urbano com frágeis estruturas terciárias. Também é importante levar em conta 

que a implantação de novos segmentos produtivos exerce influencia na 

desestruturação dos tradicionais mercados de trabalho. Para Clementino (1995), os 

problemas que radicam o crescimento do trabalho anárquico no Nordeste, para além 

dos baixos salários e da má administração das cidades, têm a ver também com a 

                                                             
54

 Conforme consulta in loco realizada pela autora em novembro de 2011.  
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voracidade do capital que explora inclusive a miséria do trabalhador, o qual vê 

ameaçada sua condição de se reproduzir como trabalhador e como ser social.   

Nesta perspectiva, estudar a estrutura ocupacional de Pau dos Ferros é 

também apreender as situações que refletem a crescente integração da PEA nas 

formas modernas do emprego organizado, ao mesmo tempo em que se perpetuam 

formas atrasadas e subordinadas de inserção nos mercados de trabalho, como os 

trabalhadores sem carteira assinada, por exemplo. Na análise de especificidades 

como esta é preciso levar em conta a diferenciação interna da estrutura de 

ocupações e a heterogeneidade que caracterizam os diversos setores de atividades.  

 

4.3.1 Características básicas da estrutura ocupacional de Pau dos Ferros (2000-

2010) 

 

Começamos nossa análise apresentando a estrutura do mercado de trabalho 

e sua evolução entre os anos censitários de 2000 e 2010. Partimos da População 

em Idade Ativa (PIA) e da PEA no sentido de encontrar a taxa de atividade, um 

indicador que mostra a pressão exercida pela PEA no mercado de trabalho. Em 

seguida, verificamos o quantitativo da População Ocupada (PO) e sua participação 

na PEA. A tabela 9 traz esses indicadores para de Pau dos Ferros e para o Rio 

Grande do Norte.  

 
Tabela 9 - Rio Grande do Norte e Pau dos Ferros - PIA, PEA e PO (2000-2010)  

Especificação Rio Grande do Norte Pau dos Ferros 

2000 2010 % cresc. 2000 2010 % cresc. 

PIA 2213079 2676308 20,93 20001 23680 18,39 

PEA 1091634 1375041 25,96 11073 11728 5,91 

PO 911958 1238314 35,78 9444 10826 14,63 

PD (PEA-PO) 179676 136727 (23,90) 1629 902 (44,62) 

Taxa de Participação 
PEA/PIA 

49,32 51,37  55,36 49,52  

Taxa de Ocupação 
PO/PEA 

83,54 90,05  85,29 92,31  

Taxa de desocupação 
PD/PEA 

16,46 9,94  14,71 7,69  

Fonte: Censos 2000 e 2010 (IBGE). Elaboração da Autora a partir do IBGE/SIDRA.  
 

No primeiro momento podemos observar que houve mudanças positivas em 

todas as variáveis, tanto no Rio Grande do Norte como em Pau dos Ferros. Essa 
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‘boa fase’ do mercado de trabalho denota que as mudanças na condução da política 

econômica que levaram ao bom desempenho do mercado de trabalho brasileiro 

tiveram impactos positivos no estado potiguar e também em Pau dos Ferros, o 

melhor indicativo dessa mudança foi o aumento da taxa de ocupação que em ambos 

os casos fica acima dos 90% e a consequente queda da taxa de desocupação 

(desemprego aberto), que em 2010 cai para percentuais abaixo de 10% e no caso 

de Pau dos Ferros, chega a ser quase metade da vivenciada em 2000. 

Esse resultado é fruto de um crescimento da população ocupada bem acima 

da PEA, o que demonstra que o crescimento da atividade econômica no Estado e 

em Pau dos Ferros ampliaram seus quadros de trabalhadores no período em 

estudo. Entretanto, um dado de Pau dos Ferros nos chama a atenção, diferente da 

média do estado que apresenta um crescimento da PEA maior que o crescimento da 

PIA, ou seja, uma pressão maior sobre o mercado de trabalho, o crescimento da 

PEA em Pau dos Ferros ocorreu de forma bem mais modesta que a PIA, na 

realidade, cresceu o equivalente a 1/3 da PIA.  

Apesar de não dispormos de dados que expliquem este fenômeno em sua 

totalidade, observamos que os primeiros e os últimos grupos etários (10 a 14 e 15 a 

19; e 60 a 69 e 70 anos ou mais) tiveram queda significativa em sua participação na 

PEA. Os grupos de menor idade juntos reduziram sua participação de 8,45 para 

3,65, enquanto os grupos de maior idade reduziram sua participação de 3,43 para 

2,27. Já os grupos de idade intermediários mantiveram sua participação com 

pequenas alterações. Parte dessas mudanças pode ser creditada ao avanço de 

políticas sociais como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), e o 

Programa Bolsa Família, que tem como foco a redução do trabalho infantil e o 

aumento do ingresso e permanência das crianças nas escolas e no caso dos 

aposentados e pensionistas, a política de valorização do salário mínimo pode ter 

levado a uma queda da procura de trabalho pós-aposentadoria. 

Quando tomamos os dados do Rio Grande do Norte, que teve um 

crescimento da PEA acima do crescimento da PIA, observamos que, apesar de ter 

havido redução da participação dos grupos de menor idade, as alterações não 

ocorreram com tanta intensidade, a participação passou de 6,58 para 4,12; por outro 

lado, os grupos de maior idade aumentaram sua participação de 2,35 para 3,84.  
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A despeito de considerar importante para o entendimento da dinâmica urbana 

de Pau dos Ferros o comportamento do mercado de trabalho em termos de 

crescimento da taxa de atividade e de ocupação, faz-se necessário verificar também 

quais os setores foram responsáveis por esse incremento no mercado de trabalho. 

Os dados do emprego serão apresentados segundo as diferentes seções de 

atividades da PEA Ocupada nos censos de 2000 e 2010.  

Antes de adentrarmos no estudo da estrutura do emprego urbano de Pau dos 

Ferros, apresentaremos de forma sucinta a composição do emprego urbano no Rio 

Grande do Norte segundo as seções de atividades. Tabela 10, a seguir.  

 

Tabela 10 - Rio Grande do Norte - Estrutura do emprego urbano e taxa de 

crescimento, segundo as seções de atividades (2000/2010) 

Especificação 2000 2010 Acréscimo 

Pessoas % Pessoas % 00-10 Tx a.a. 

Indústria extrativa 8679 1.23 15123 1.45 74.25       5.7  

Indústria de transformação 86458 12.23 108518 10.43 25.52       2.3  

Produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água 

3707 0.52 12394 1.19 234.34     12.8  

Construção 56682 8.02 93681 9.01 65.27       5.2  

TOTAL SECUNDÁRIO 155526 22.00 229716 22.08 47.70       4.0  

Comércio, reparação de veículos 
automotores, objetos pessoais e 
domésticos 

144490 20.44 224017 21.54 55.04       4.5  

Transporte, armazenagem e 
comunicação 

40704 5.76 53450 5.14 31.31       2.8  

Alojamento e alimentação 47904 6.78 52725 5.07 10.06       1.0  

Intermediação financeira 6053 0.86 11204 1.08 85.10       6.4  

Atividades imobiliárias, aluguéis e 
serviços prestados às empresas 

34678 4.91 62840 6.04 81.21       6.1  

Administração pública, defesa e 
seguridade social 

71535 10.12 87401 8.40 22.18      2.0  

Educação 73125 10.35 87340 8.40 19.44       1.8  

Saúde e serviços sociais 28393 4.02 49799 4.79 75.39       5.8  

Outros serviços coletivos, sociais 
e pessoais 

32555 4.61 44785 4.31 37.57       3.2  

Serviços domésticos 63001 8.91 79279 7.62 25.84       2.3  

Organismos internacionais e 
outras instituições extraterritoriais 

0 0.00 4 0.00 - - 

Atividades mal especificadas 8863 1.25 57683 5.55 550.83     20.6  

TOTAL TERCIÁRIO 551301 78.00 810527 77.92 47.02       3.9  

TOTAL PEA URBANA OCUPADA  706827 77.51 1040243 84.00 47.17       3.9  

TOTAL PEA OCUPADA 911958  1238314  35.79 3.1 

Fonte: Censos 2000 e 2010 (IBGE) 
Elaboração da Autora a partir do IBGE/SIDRA.  
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Os dados para o Rio Grande do Norte apresentados na tabela 10 apontam 

ampliação da participação da população ocupada em atividades urbanas que em 

2010 chega a 84%. Com isso a população ocupada na agropecuária cai para menos 

de 20% no estado.  

Tomando as atividades urbanas, observa-se que os grandes setores 

secundário e terciário apresentaram crescimento semelhante no período, em torno 

de 47% e mantiveram em 2010 quase os mesmos percentuais de participação (22% 

o secundário e 78% o terciário).  No setor secundário a maior participação continua 

a ser da indústria de transformação, mas a taxa de crescimento anual foi a menor 

(2.3 a.a.), enquanto as seções que mais cresceram foram às ligadas à matriz 

energética. A implantação das usinas de energia eólica já parecem começar a dar os 

primeiros resultados, e juntamente com a expansão da distribuição de energia 

elétrica (Programa Luz para Todos) puxaram a seção de produção e distribuição de 

eletricidade, gás e água (12,8 a.a); já a exploração de petróleo e gás natural 

contribuíram para o crescimento da indústria extrativa (5,7 a.a.).  

Entre as atividades do setor terciário, todos crescem em termos absolutos no 

período e com taxas de crescimento variadas, entretanto, verificam-se poucas 

alterações em termos de participação. A seção ‘comércio e reparação’ continua com 

maior participação em 2010, inclusive aumenta de 20,44 para 21,54 no período. 

Também tem sua participação ampliada as seções de intermediação financeira, 

atividades imobiliárias e saúde e serviços sociais. A exceção fica por conta das 

atividades mal especificadas, que cresceram a mais de 20% a.a. e ampliaram sua 

participação de 1,25 para 5,55.  

Vimos que, historicamente, a dinâmica da economia potiguar não tem sido 

acompanhada pela desconcentração espacial. Além da RMNatal e da região de 

Mossoró, poucos centros tem se destacado na configuração sócio espacial do Rio 

Grande do Norte, sendo Pau dos Ferros um destes centros que se destaca.  

Como forma de qualificar essa dimensão urbana explicitada pelas 

transformações produtivas, estudaremos a evolução da estrutura ocupacional 

através dos dados do emprego segundo as diferentes atividades das pessoas 

ocupadas existentes nos censos demográficos de 2000 e 2010.  

A tabela 11 nos permite observar que a composição setorial do emprego em 

Pau dos Ferros é preponderantemente urbana (84,3), a PEA não urbana que em 
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2000 representava 15,7 da PEA ocupada, em 2010 representa pouco mais de 10%. 

Uma queda absoluta de mais de 300 empregos no período. Essa queda na PEA não 

urbana faz com que a PEA urbana apresente crescimento superior ao crescimento 

da PEA no período 22,12 e 14,63, respectivamente.  

 

Tabela 11 - Pau dos Ferros - Estrutura do emprego urbano e taxa de 

crescimento, segundo setores de atividades (2000/2010) 

Setores de Atividade 2000 2010 Acréscimo 
00_10 

PEA % PEA % PEA % 

Indústria extrativa 8 0,11 0 0,00 (8) (100) 

Indústria de transformação 495 6,22 529 5,45 34 6.87 

Construção Civil 622 7,83 885 9,11 263 42.19 

Serv. Industriais de 
Utilidade Pública 

111 1,40 34 0,35 (77) (69.41) 

Comércio 1707 21,47 2455 25,28 748 43.82 

Transportes 356 4,48 377 3,88 21 5.80 

Comunicação 14 0,17 100 1,03 86 632.15 

Outros serviços 4638 58,32 5331 54,90 693 14.94 

Total Secundário 1237 15,56 1448 14,91 211 17.06 

Total Terciário 6715 84,44 8263 85,09 1548 23,05 

Total PEA Urbana 
Ocupada 

7952 84.20 9711 89.70 1759 22.12 

Total PEA Ñ Urbana 
Ocupada 

1491 15,79 1115 10,30 (376) (25.22) 

Total da PEA Ocupada 9444  10826  1382 14,63 

Fonte: Censos 2000 e 2010 (IBGE) 
Elaboração da Autora a partir do IBGESIDRA.  
 

Se tomarmos os setores agregados, o maior percentual de crescimento é do 

setor terciário (23,05%), o que permite aumentar ainda mais sua participação na 

PEA urbana, de 84 para 85% na década. Em termos de geração de empregos, o 

destaque é o setor de comércio que amplia seu quadro em 748 novas ocupações, 

superior ao somatório dos “outros serviços”. Já em termos de crescimento relativo, o 

maior acontece nos setor de comunicação que amplia sua população ocupada de 14 

para 100, um crescimento percentual de 632%. 

O setor secundário também apresenta crescimento de 17%, puxado pelo 

setor de construção civil, o qual cresce mais de 40% no período, mas perde 

participação na década em decorrência da redução nas ocupações existentes na 
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indústria extrativa e nos serviços industriais de utilidade pública. Estes últimos são 

decorrentes da privatização da Cosern que reduz o número de funcionários, e 

mantem em Pau dos Ferros apenas alguns terceirizados incumbidos do trabalho de 

manutenção da rede elétrica.  

Se esses números agregados já chamam atenção para mudanças macro, a 

desagregação dos setores deve trazer a tona especificidades importante que nos 

ajudarão a entender e explicar a dinâmica do emprego em Pau dos Ferros e como 

essas mudanças se refletem e são reflexos da sua dinâmica urbana e regional. 

Diante da significativa participação do setor terciário na composição do PIB e 

do emprego pauferrenses, procederemos à desagregação do terciário, a partir da 

qual acreditamos ser possível apreender a trajetória do emprego urbano em Pau dos 

Ferros. Através desta análise buscaremos verificar as determinações mais gerais do 

movimento recente da base produtiva pauferrense e ao mesmo tempo verificar os 

traços de atraso que se perpetuam ao longo do tempo.  

Guimarães Neto (2003) chama a atenção para as diferenças regionais e como 

a formação econômica de um país ou região pode influenciar os diferentes contextos 

de evolução dos serviços de acordo com a posição dos aglomerados urbanos no 

interior da rede urbana e que mostra como a divisão territorial do trabalho opera nas 

economias ao definir o conteúdo e complexidade do terciário.  

O autor ressalta ainda alguns aspectos aparentemente contraditórios que 

podem existir em determinadas situações, como o surgimento de um terciário 

informal, como refúgio de grande parte de pessoas que não conseguem empregos 

no setor formal e, simultaneamente, a consolidação e um terciário moderno, 

vinculados a polos de informática, de logística, de ciência e tecnologia, ao varejo 

moderno, aos serviços mais complexos de saúde e educação, mesmo em países 

com níveis de renda baixos.  

No caso de Pau dos Ferros, é importante ressaltar que as mudanças na 

estrutura se deram sob um novo padrão produtivo baseado na ampliação do 

consumo, decorrente, em sua maioria, do aumento da renda nas classes baixas, que 

ocorreu em virtude da política de valorização do salário mínimo, do aumento das 

transferências públicas e a da interiorização dos serviços públicos como educação 

superior e saúde que em virtude de terem em seus quadros profissionais 

qualificados, tendem a aumentar a renda média de algumas cidades polos do interior 
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e criar uma nova dinâmica/incentivar novos setores, especialmente nos serviços 

pessoais e sociais.  

Para a realização da desagregação do terciário, tomamos como referência a 

metodologia utilizada por Clementino em sua tese de doutoramento55, que busca em 

Cano e Semeghini (1990) os recortes metodológicos para a classificação dos 

subsetores do terciário, sem perder de vista os determinantes mais gerais da 

dinâmica socioeconômica recente.    

Clementino (1995) classifica os quatro subsetores que compõem o terciário 

considerando de um lado, o conjunto de serviços vinculados à atividade produtiva 

inclusive à distribuição e circulação da produção, ou seja, diretamente voltados para 

a acumulação e reprodução do capital, subdivididos em dois subsetores (serviços 

distributivos e serviços de apoio à produção); e, de outro lado, o conjunto dos 

serviços mais diretamente vinculado ao consumo final da população (serviços 

sociais e serviços pessoais)56. Com algumas modificações, essa será a classificação 

utilizada em nossa análise: 

 Serviços distributivos: comércio, transportes e estocagem;  

 Serviços de apoio às empresas (produtivos): comunicações57, serviços 

tecno-profissionais e especializados, serviços de apoio à produção, 

serviços financeiros e serviços imobiliários; 

 Serviços sociais: serviços de saúde e previdência, educação, serviços 

comunitários e assistenciais, administração pública e serviços sociais 

variados; 

 Serviços pessoais: serviços de hospedagem, alimentação, beleza e 

academia, lazer jogos e recreação, lavanderia e serviços pessoais 

variados.  

Além desses serviços, consideramos importante destacar entre os serviços 

distributivos o ‘comércio ambulante’ e, entre os serviços pessoais, os ‘serviços 

domésticos’ e os ‘serviços de reparação’, por representarem segmentos mais 

tradicionais e com grande quantidade de atividades informais.  

                                                             
55

 Publicada como livro, CLEMENTINO (1995).  
56

 Esta concepção também foi utilizada por Guimarães Neto (2003).  
57

 Optamos por colocar Comunicações nos serviços produtivos tal como classificou Silva (2008), por 
entendermos que atualmente esta atividade está mais vinculada ao apoio às unidades de 
produção, que propriamente na distribuição da produção.  
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Importante ressaltar que, para a desagregação por atividades, fez-se 

necessário trabalhar com os microdados do Censo de 200058 e fazer as devidas 

adequações à classificação do Censo de 201059, uma vez que as terminologias 

adotadas nas categorias pesquisadas eram diferentes entre os censos, tornando-se 

inviáveis algumas comparações.  

No âmbito dos subsetores, observamos que os setores distributivos foram os 

que mais ampliaram sua participação na PEA urbana, com ampliação percentual em 

todas as atividades. Os serviços pessoais e os serviços sociais tiveram pequena 

ampliação e os serviços produtivos apresentaram pequena redução na década.  

Os serviços distributivos apresentados na tabela 12 são os que mais 

empregam, respondiam em 2000 por 25,97% da PEA ocupada em Pau dos Ferros e 

em 2010 ampliaram sua participação para 29,16%, um crescimento de 3,2 pontos 

percentuais ao ano. Os segmentos de venda de alimentos e bebidas, artigos de 

vestuário e calçados, madeira e material de construção, são os que mais se 

destacaram em 2010, somados os ocupados nestes três segmentos temos em torno 

de 1000 ocupações, mais da metade da PEA ocupada no comércio.  

 

Tabela 12 - Pau dos Ferros - PEA ocupada nos serviços distributivos (2000-

2010) 

Setores PEA % na PEA urbana Tx. Cres 
a.a.  2000 2010 2000 2010 

Comércio atacadista e varejista 1211 1745 15.23 17.97           3.7  

Transportes  356 377 4.48 3.88           0.6  

Estocagem  1 24 0.01 0.25         37.4  

Sub-Total 1568 2146 19.72 22.10           3.2  

Comércio ambulante 497 686 6.25 7.06           3.3  

Total 2065 2832 25.97 29.16           3.2  
Fonte: Censos demográficos 2000 e 2010.  
Elaboração da Autora a partir do IBGE/SIDRA.  

 

Com participação mais modesta, mas em ascensão temos os segmentos de 

farmácia e cosméticos, as lojas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos e os 

supermercados. Cremos que o avanço desses dois últimos segmentos 

                                                             
58

 Nesta tarefa, trabalhamos com a metodologia utilizada por Silva (2008) a qual foi adaptada para 
classificar os dados de 2010.  

59
 Os dados do Censo de 2010 foram obtidos, através do IBGESIDRA. A classificação das atividades 

e sua desagregação nos subsetores podem ser visualizadas no Anexo A. 
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(eletroeletrônicos e supermercados) será mais significativo numa análise posterior, 

uma vez que a cidade vem recebendo filiais de lojas e de redes de supermercados, 

em sua maioria, implantadas a partir de 2008.  

Quanto ao comércio ambulante, conhecido por seu grande contingente de 

trabalhadores informais, apresentou crescimento absoluto e relativo, mas em termos 

de taxa de crescimento anual, cresceu menos que o comércio ‘formal’ e em termos 

de participação na PEA, também obteve crescimento moderado. Na verdade, a 

atividade que predomina nos serviços distributivos e tem maior participação na PEA, 

como esperado, é o comércio varejista.  

Como forma de complementar os dados dos censos e tentar apreender a 

dinâmica de Pau dos Ferros, recorremos a relatórios de pesquisa dos docentes, 

monografias e trabalhos de conclusão de curso, defendidos pelos alunos de 

graduação e pós-graduação da UERN (Pau dos Ferros), nos últimos anos, bem 

como a artigos publicados em periódicos e anais de eventos que versem sobre a 

temática em análise.  

Em relação ao comércio, pudemos constatar:  

a) Há uma concentração do comércio no centro da cidade, e uma interligação 

entre os comércios formal e informal; 

b) Nos últimos anos tem havido um crescimento considerável da 

concorrência, evidenciado pela chegada de filiais de diversas empresas 

que atuam no Rio Grande no Norte e em estados vizinhos no ramo 

farmacêutico, de móveis e eletrodomésticos, supermercadista, 

concessionárias de automóveis e motocicletas, o que tem tornado mais 

diversos e dinâmicos os serviços ofertados na cidade; 

c) Pau dos Ferros recebe dezenas de veículos alternativos que transportam 

pessoas vindas das cidades vizinhas60, em busca dos mais variados 

serviços ofertados na cidade, ocasionando uma dinâmica no comércio, na 

circulação de pessoas e no trânsito de veículos atípicos para a população 

do município. 

Ainda no que se refere aos serviços distributivos, gostaríamos de ressaltar a 

evolução da ocupação nos segmentos de transporte e de estocagem. Nos serviços 

                                                             
60

 Silva (2011) contabilizou 125 carros de linha (que comportam mais de 08 pessoas) que circulam 
diariamente de suas cidades para Pau dos Ferros, advindos de 22 localidades diferentes, inclusive 
de cidades de longa distância, como Mossoró/RN e Catolé do Rocha/PB.  
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de transporte, apesar do crescimento do número de ocupados, sua participação 

relativa teve uma pequena redução no período, passando de 4,48 para 3,88. Em sua 

composição interna, vimos que mais de 60% das ocupações referem-se ao 

transporte de passageiros e 24% ao transporte de carga, como Pau dos Ferros não 

dispõe de linhas férreas ou rios navegáveis, estes segmentos não aparecem. Tem 

surgido, mas ainda de forma incipiente, algumas agências de viagens que, em 2010, 

foram responsáveis por pouco mais de 6% da ocupação no subsetor de transportes. 

Já o setor de estocagem que, em 2000, praticamente não tinha ocupados, começa 

ainda que timidamente a aparecer em Pau dos Ferros.  

O desempenho do emprego nos serviços produtivos registrado em Pau dos 

Ferros ficou aquém do esperado, apenas 0,6% a.a.; em termos de participação na 

PEA urbana registrou-se uma queda na participação deste subsetor de 6,66 para 

5,77 (Tabela 13). De certa forma, este resultado reflete a baixa participação do setor 

industrial no PIB, que inclusive tem sua participação reduzida de pouco mais de 10% 

em 2000, para algo em torno de 8% em 2010.  

 

Tabela 13 - Pau dos Ferros - PEA ocupada nos serviços produtivos (2000-2010)  

Setores PEA % na PEA urbana Tx. cres 
a.a. 2000 2010 2000 2010 

Comunicações 32 128 0.40 1.32        14.9  

Serviços técnico-profissionais e 
especializados 174 96 2.19 0.99 

      
  (5.8) 

Serv. de apoio à produção e outros 
serviços pessoais 240 226 3.02 2.33 

            
(0.6) 

Serv. Financeiros 73 90 0.92 0.93         2.1  

Serv. Imobiliários 11 20 0.14 0.21          6.2  

Total  530 560 6.66 5.77          0.6  

Fonte: Censos demográficos 2000 e 2010.  
Elaboração da Autora a partir do IBGE/SIDRA. 

 

A exceção ficou por conta das atividades de comunicação, que registraram 

crescimento significativo na década (14,9% a.a.). De forma mais modesta 

registraram crescimento as atividades imobiliárias e financeiras. Importante ressaltar 

que essas atividades estão entre as que mais ampliaram suas unidades 

empresariais entre 1996 e 2006, de acordo com o CEMPRE. Cremos que esse 

crescimento reflete tanto o crescimento da demanda por serviços existentes quanto 

pelo surgimento de novos serviços, como no caso das comunicações, 
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potencializados pela introdução das modernas tecnologias de informática e de 

comunicação.  

Quanto às atividades financeiras e, ao setor imobiliário, juntamente com a 

construção civil, refletem a natureza do gasto público na geração indireta de 

emprego. De acordo com Clementino (1995), tal gasto se define pela implementação 

da infraestrutura e na efetivação de uma organização espacial relativa a moradia. 

Um processo que permite a formação de periferia nas cidades promovida pela 

especulação imobiliária e por planos de moradia popular.  

Gostaríamos de tecer alguns comentários adicionais sobre essas atividades 

imobiliárias em Pau dos Ferros, em virtude do aumento visível de loteamentos, 

construções coletivas (prédios de apartamentos) e construções e reformas em geral, 

na maioria das vezes de forma irregular e desordenada, apresentando inclusive 

elementos que denotam a segregação do espaço urbano. Vale salientar que apesar 

da obrigatoriedade de que cidades com mais de 20 mil habitantes, tenha um Plano 

Diretor, Pau dos Ferros ainda não tem este importante instrumento de ordenamento 

e regulação.  

De acordo com Silva (2013), tem ocorrido aumento considerável de 

loteamentos e novas construções horizontais e verticais, de forma dispersa, 

apoiadas em sistemas com pouca infraestrutura e dotadas de extensos espaços 

livres, e também um aumento da migração intraurbana para as novas áreas 

próximas a equipamentos como praças, universidades, clínicas, hospitais etc.  

De acordo com Silva (2013, p.17-18), 

 

Características locacionais, como proximidades de universidades, de 
clínicas, hospitais, praças públicas, comércio diversificado, 
supermercados e serviços diversos fizeram com que os bairros 
Nações Unidas e Chico Cajá, além do tradicional Princesinha do 
Oeste, atraíssem uma população relativamente mais ‘bem sucedida’. 
Além das conexões entre os bairros e dos serviços acima citados 
que tornam os valores dos terrenos localizados nesses bairros 
relativamente maior, pode-se falar dos ‘valores simbólicos de 
sofisticação’.  

 

A ampliação das construções na cidade pode também ser mensurada pelo 

número de Alvarás expedido pela Prefeitura nos últimos anos. Enquanto em 2005 

foram expedidos apenas 28 alvarás, em 2010 a Secretaria Municipal de Tributação 

expediu 306 Alvarás (SEMUT, 2012).  
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Alguns estudos recentes mostram também o aumento da especulação 

imobiliária na cidade. De acordo com Silva (2013), os terrenos e imóveis mais caros 

estão localizados no Centro, e nos bairros São Judas Tadeu e Princesinha do Oeste.  

Clementino (2005) ressalta que as formas de morar e viver na cidade vão 

gradativamente ficando estratificadas acompanhando não só a lógica especulativa 

mas os padrões de bem morar referentes às várias camadas sociais, de modo que 

as moradias para as classes alta e média alta passam a redefinirem o espaço 

urbano caracterizando uma forma peculiar de modernização.  

Em Pau dos Ferros, a lógica especulativa tem ocorrido de forma mais 

evidente na Zona Sul da cidade, é nesta área que a população de maior poder 

aquisitivo vem se concentrando e transformando-a de forma seletiva. Praxedes 

(2010) ressalta que a organização intraurbana do espaço pauferrense se dá 

mediante a prática da seletividade espacial, característica comum nas cidades 

grandes, mas que já vem acontecendo em Pau dos Ferros.    

Esse aumento da procura por terra e habitações nessa área específica tem 

sido em parte, acentuada pela proximidade dos Campi da UERN e do IFRN, o que 

leva a estudantes e funcionários a buscarem residências próximas ao local de 

trabalho ou estudo. Por sua vez, essa concentração de pessoas tem atraído para 

essa área além de prédios verticais com apartamentos para aluguel, diversos 

serviços, como bares, lanchonetes, lan houses, serviços de fotocópia, dentre outros.  

Como esta área também se encontra às margens da BR-405, de grande 

movimento, outros estabelecimentos comerciais de médio porte, como as 

concessionárias de veículos tem se instalado nas proximidades.  

Importante ressaltar que a valorização inicial da área ocorreu por parte da 

oferta de estrutura do poder público. A sede própria do Campus da UERN foi 

construída em 1983, e em 1990 foi inaugurado o Hospital Dr. Cleodon Carlos de 

Andrade (HCCA); e pouco depois foi construído ao lado do hospital, o prédio da VI 

Unidade Regional de Saúde Pública (URSAP). Esse processo de valorização se 

acentua com a ampliação dos cursos do da UERN em Pau dos Ferros, em 2004, e 

com a construção do Campus do IFRN em 2009, a partir de então os espaços vazios 

nas proximidades, passam por um grande processo de valorização. Esse processo 

de valorização do solo faz com que muitas pessoas pobres vendam sua casa 

favorecendo ainda mais a especulação imobiliária.  
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Os investimentos públicos têm contribuído de forma direta para a expansão 

da construção civil, e consequentemente para a geração de empregos no setor. 

Mais recentemente, com o apoio financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida, 

um grande contingente de pessoas está conseguindo ‘a realização de um sonho 

pessoal’, conforme relatou o funcionário de uma imobiliária da cidade61.  

 

O setor imobiliário teve um ótimo crescimento nesses anos, tendo em 
vista a instalação de novas universidades e o programa do Governo 
Federal ‘Minha Casa Minha Vida’ que proporcionou uma grande 
procura do cidadão deste município por sua casa própria e 
consequentemente devido a esta procura, valorizou os terrenos e 
despertou também o interesse dos proprietários de terras em 
regulamentar loteamento para que pudessem ser efetuadas as 
vendas perante a Caixa Econômica Federal.  

 

Há dessa forma um ‘moderno’ que aparece não apenas nas estatísticas, mas 

também na paisagem urbana, especialmente através das obras de impacto que 

terminam se sobrepondo a investimentos em infraestrutura que poderiam ser 

capazes de acompanhar a expansão urbana.  

 O setor de serviços sociais (Tabela 14) deixa de ser o primeiro em 

participação na PEA em 2010 (posição assumida pelos serviços distributivos), mas 

ainda representa uma porção significativa (26,42%) da PEA e apesar de registrar 

queda em 03 (três) dos seus subsetores, cresceu a taxa de 1,2% a.a. superior aos 

serviços produtivos. As ocupações nos serviços de saúde e previdência foram as 

que mais cresceram no período, 5,6% a.a.; e também as que apresentaram um 

aumento significativo em sua participação na PEA urbana (5,8 para 8,17%), 

superando inclusive a participação da administração pública na PEA urbana que tem 

uma pequena redução no período (7,47 para 7,39) e cresce a taxa de 1,9% a.a. As 

ocupações nos serviços de educação, apesar de terem sua participação reduzida, 

ainda são as que detêm a maior participação na PEA urbana, entre os serviços 

sociais.  

Em relação à participação do Estado, pode-se inferir que o mesmo é 

responsável pela maioria dos empregos gerados nos serviços sociais; tomando 

apenas a administração pública, observamos que sua participação oscila entre 26% 

e 28% no período. Entretanto, é importante ressaltar que grande parte dos 

                                                             
61

 Depoimento da funcionária de uma Imobiliária, publicado por Silva (2013, p. 21).  
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empregos nas áreas de saúde e previdência, e de educação, são empregos 

públicos, a despeito do aumento verificado nos estabelecimentos de saúde e 

educação privada que ocorreu no período62.  

 

Tabela 14 - Pau dos Ferros - PEA nos serviços sociais - 2000-2010 

Setores PEA % na PEA urbana Tx. cres 
a.a. 2000 2010 2000 2010 

Serviços de saúde e previdência 461 793 5.80 8.17          5.6  

Serviços de educação 1110 1046 13.96 10.77       (0.6) 

Serv. comunitários e assistenciais 44 9 0.55 0.09     (14.7) 

Administração pública 594 718 7.47 7.39          1.9  

Serviços sociais variados 69 0 0.87 0.00   (100.0) 

Total 2278 2566 28.65 26.42          1.2  
Fonte: Censos demográficos 2000 e 2010.  
Elaboração da Autora a partir do IBGE/SIDRA. 

 

A PEA ocupada nos serviços pessoais (tabela 15) cresceu a uma taxa de 5,5 

a.a. excluída a PEA ocupada nos serviços domésticos e os serviços de reparação. E 

sua participação na PEA urbana também cresce no período. O segmento de maior 

peso em 2000 era o de serviços de alimentação, posição que perdeu em 2010 para 

o segmento de serviços pessoais e domiciliares variados, o que mais cresceu no 

período 19,9%, entretanto este setor é composto em sua maioria pelo que a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) identifica como 

“atividades mal especificadas” (490). Outros segmentos que apresentaram taxas de 

crescimento altas foram os serviços de lavanderia e lavagem a seco e os serviços de 

beleza e academia, 10,9 e 6,0 ao ano, respectivamente.  

Ao incluirmos os serviços de reparação e os serviços domésticos, temos um 

crescimento menor na taxa anual (2,3%) e na comparação entre 2000 e 2010, a 

participação na PEA urbana se mostra estável. Entretanto, apesar de ter sua 

participação reduzida, os serviços pessoais mais tradicionais ainda detêm o maior 

peso nos serviços sociais e representam mais de 10% da PEA urbana, participação 

superior à soma de todos os serviços produtivos.  

 

 

                                                             
62

 Não foi possível fazer a comparação entre PEA Ocupada nos serviços públicos de saúde e 
educação, uma vez que os dados do censo de 2010 não trazem essa divisão.  
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Tabela 15 - Pau dos Ferros - PEA nos serviços pessoais (2000-2010) 

Setores PEA % NA PEA 
URBANA 

Tx 
Cresc 
a.a. 2000 2010 2000 2010 

Serv de hotelaria e alojamento 18 29 0.23 0.30        4.9  
Serv. de alimentação e similares 332 398 4.18 4.10        1.8  
Serv. de beleza e academia 89 160 1.12 1.65        6.0  
Serv. de lazer, jogos e recreação 161 51 2.02 0.53    (10.9) 

Serv. de lavanderia e lavagem a seco 21 59 0.26 0.61      10.9  

Serv. pessoais e domiciliares variados 83 509 1.04 5.24       19.9  

Sub-total 704 1206 8.85 12.42         5.5  

Serv. de reparação 287 241 3.61 2.48       (1.7) 

Serv. Domésticos 853 858 10.73 8.84         0.1  

Total  1844 2305 23.19 23.74         2.3  
Fonte: Censos demográficos 2000 e 2010.  
Elaboração da Autora a partir do IBGE/SIDRA. 

 

Em termos gerais, pudemos constatar que houve algum tipo de 

modernização: em segmentos tidos como modernos houve crescimento da PEA a 

taxas significativas, bem como ampliação de sua participação na PEA; por outro 

lado, serviços mais tradicionais como os serviços domésticos e o comércio 

ambulante tiveram sua participação reduzida. Entretanto, em 2010, esses dois 

últimos setores ainda empregavam quase 16% da PEA urbana, o que significa uma 

quantidade de pessoas maior que a soma dos demais serviços pessoais e o triplo do 

que emprega os serviços produtivos.   

Além da discussão sobre a distribuição da PEA urbana por setores e 

atividades, consideramos importante para apreender a dinâmica do mercado de 

trabalho, a posição que cada indivíduo ocupa na estrutura ocupacional. Para tanto, 

utilizaremos a classificação sintetizada da posição na ocupação no sentido de 

verificar a qualidade da ocupação que está sendo gerada em Pau dos Ferros, para 

isso apresentamos dados referentes à situação ocupacional (tabela 16)  

De início observamos que há uma ampliação no número de empregados de 

5858 para 7709, o que representa 62,03 e 71,21% da PEA, respectivamente. Por 

outro lado, ocorre uma redução dos trabalhadores por conta própria e dos que 

produzem para o próprio consumo, que tem sua participação reduzida de 26 para 21 

e de 6,5 para 3,7, respectivamente. Entretanto, quando verificamos a situação dos 

empregados em relação à formalidade, os dados não são muito reveladores há 
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aumento dos trabalhadores formais (2584 para 3825), mas também há aumento dos 

trabalhadores informais (3274 para 3884). Se observarmos como se dava a divisão 

entre os formais e os informais em 2000 e em 2010, a situação parece mais clara: 

dos 62,03% de empregados em 2000, pouco mais de 44% (27,36 do total ocupado) 

estava em situação regular; em 2010, dos 71,2% de empregados, quase a metade 

que agora representa 35,33% do total ocupado, está em situação regular. Do que se 

pode constatar que houve um aumento da formalidade do trabalho no período.  

  

Tabela 16 - Pau dos Ferros - PEA Ocupada segundo o sexo, por Posição na 

Ocupação 2000-2010 (em percentual) 

POSIÇÃO NA 
OCUPAÇÃO 

2000 2010 

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

Empregados 29,31 32,72 62,03 38,00 33,20 71,20 

Empregados em 
situação formal 

10,50 16,86 27,36 16,75 18,58 35,33 

Empregados em 
situação informal 

18,81 15,86 34,67 21,25 14,62 35,87 

Conta própria 20,39 6,14 26,53 14,97 6,24 21,21 

Empregadores 1,32 0,1 1,42 1,22 0,58 1,80 

Não remunerados 
em ajuda a 
membro do 
domicílio 

2,31 1,19 3,50 0,68 1,41 2,09 

Trabalhadores na 
produção para o 
próprio consumo 

6,31 0,21 6,52 2,52 1,18 3,70 

Total 59,64 40,36 100,00 57,39 42,61 100,00 

Fonte: Censos demográficos 2000 e 2010.  
Elaboração da Autora a partir do IBGE/SIDRA.   

 

Outro dado que chama a atenção na tabela 16 é a queda na PEA ocupada na 

categoria ‘por conta própria’, e um pequeno aumento na categoria dos 

empregadores. Acreditamos que essa ampliação do número de empregadores pode 

ser resultante dos programas federais de incentivo à formalização de pequenos 

negócios, antes informais, como os Programas de Incentivos Fiscais para as 

Pequenas Empresas e mais recentemente o Programa do Microempresário 

Individual que traz condições especiais para a formalização e que permite a 

contratação de um funcionário, o que o torna um empregador63.  

                                                             
63

 Empregador é aquela pessoa que trabalha explorando o seu próprio empreendimento, com pelo 
menos um empregado.  
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Importante registrar o aumento da participação feminina no mercado de 

trabalho pauferrense de 40,36 para 42,61%, inclusive superando os homens entre 

os empregados em situação formal. Há também aumento das empregadoras do 

sexo feminino e queda entre as mulheres que trabalham para o próprio consumo, o 

que demonstra não apenas um aumento quantitativo da mulher no mercado de 

trabalho, mas também uma ampliação qualitativa com a mulher conquistando postos 

mais elevados.  

Em termos da categoria ocupacional, a tabela 17 traz a PEA de Pau dos 

Ferros ocupada por grandes grupos para os anos de 2000 e 2010. As diferenças 

existentes na classificação da PEA por grandes grupos entre 2000 e 2010 não nos 

permitem uma comparação direta no período64, mas aponta para algumas 

mudanças, e em especial para as permanências na estrutura ocupacional da PEA 

pauferensse.  

 
Tabela 17 - Pau dos Ferros - PEA Ocupada por Grandes Grupos de Ocupação 

(2000-2010) 

Grandes Grupos Ocupacionais 2000 2010 

PEA % PEA % 

Membros superiores do poder público, dirigentes 
de organizações de interesse público e de 
empresas e gerentes 

261 2,76 319 2,95 

Profissionais das ciências e artes 642 6,80 1102 10,18 

Técnicos de nível médio 794 8,41 618 5,71 

Trabalhadores de serviços administrativos 766 8,11 581 5,37 

Trabalhadores dos serviços, vendedores do 
comércio em lojas e mercados 

3609 38,21 4661 43,05 

Trabalhadores agropecuários, florestais, de caça e 
pesca 

1360 14,40 942 8,70 

Trabalhadores da produção de bens e serviços 
industriais 

1418 15,01 1039 9,60 

Trabalhadores de reparação e manutenção 263 2,78 650 6,00 

Membros das forças armadas, policiais e 
bombeiros militares 

77 0,82 29 0,27 

Ocupações mal especificadas 255 2,70 886 8,18 

Total  9444 100,00 10826 100,00 

Fonte: Censos demográficos 2000 e 2010.  
Elaboração da Autora a partir do IBGE/SIDRA.  
Nota: Foram utilizadas as nomenclaturas dos grupos do censo de 2000.  

                                                             
64

Além da mudança na nomenclatura de alguns grupos, em 2010 foi criado um novo grupo 
denominado ‘Ocupações Elementares’ no qual estão inseridos trabalhadores de diversas 
ocupações, inclusive de setores diferentes, desde que não seja qualificado. Como mais da metade 
dos trabalhadores que ficaram nesta categoria são trabalhadores domésticos e ambulantes, 
optamos por incluí-los no grupo “Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e 
mercados”.  
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A concentração da PEA nos serviços básicos se mantém e até se amplia com 

a inclusão das ocupações elementares, o que corrobora a predominância das 

atividades comerciais e dos serviços pessoais como os setores que mais empregam; 

temos um pequeno crescimento no grupo dos dirigentes, que pode ser resultado da 

formalização de alguns trabalhadores por conta própria que regularizaram e 

ampliaram seus negócios e agora passaram a comandar suas microempresas.  

Em relação aos grupos considerados médios, houve aumento do grupo 

‘profissionais das ciências e das artes’, cujo grupo inclui os professores da educação 

superior e outros profissionais com nível superior, como médicos, engenheiros, 

advogados, enfermeiros, etc. o que corrobora nossa hipótese de que tem havido 

uma melhora qualitativa nos serviços ofertados em Pau dos Ferros, em especial nas 

áreas de educação e saúde.  

Já a redução da participação do grupo formado pelos técnicos (nível médio e 

administrativo) pode estar relacionada ao enxugamento de alguns setores como o 

financeiro e o de comunicações que tem reduzido o número de trabalhadores 

técnicos em prol de novas tecnologias.  

Em relação aos grupos de trabalhadores da agropecuária e da indústria, que 

também tiveram sua participação reduzida, devemos levar em conta que parte dos 

seus trabalhadores, os sem qualificação, foram incluídos no grupo das ‘ocupações 

elementares’ e, portanto, inseridos no grupo dos ‘trabalhadores dos serviços, 

vendedores do comércio em lojas e mercados’.  

Em relação aos rendimentos percebidos pelos pauferrenses, a tabela 18 traz 

dados referentes ao rendimento da PIA, PEA e ao valor médio do rendimento da 

PEA para os anos censitários de 2000 e 2010. Inicialmente podemos verificar que há 

uma queda significativa das pessoas que não auferem rendimentos tanto da PIA 

como da PEA, sendo nesta última uma redução de mais da metade (19 para 9,4%) 

no período. Tomando as três classes mais baixas de rendimento, vimos que houve 

aumento da participação no período, se somarmos as três passamos de 32,75 para 

43,42, no caso da PIA e de 37,95 para 49,01 no caso da PEA. Esses três classes 

que estão na faixa de até um salário mínimo representam, portanto, quase metade 

da PEA de Pau dos Ferros, o que mostra o baixo nível de renda vigente na cidade. 

Ao que parece, as pessoas que saíram da faixa ‘sem rendimento’ conseguiram 

ocupações de baixo rendimento ou se vincularam a algum dos programas do 
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Governo Federal, e passaram a ocupar essas faixas de rendimento inferior a 1 

salário mínimo.  

 

Tabela 18 - Pau dos Ferros - Rendimento da PIA, da PEA Total e Valor médio 

do rendimento da PEA 2000-2010 

CLASSES DE 
RENDIMENTO 

20001 20102 

PIA PEA Rend. Médio PIA(%) PEA(%) Rend. Médio 

Total 100 100 395,29 100 100 941,01 

 Até 1/4 de SM 1,77 2,51 22,66 8,39 4,49 90,28 

De 1/4 a 1/2 
SM 

4,85 7,81 56,16 5,6 8,75 203,77 

De 1/2 a 1 SM 26,13 27,63 129,53 29,43 35,77 458,49 

De 1 a 2 SM 11,50 18,53 232,37 13,56 23,03 782,72 

De 2 a 3 SM 4,83 7,64 389,44 4,1 7,23 1344,82 

De 3 a 5 SM 5,21 8,28 565,16 3,35 5,97 2053,98 

De 5 a 10 SM 3,28 5,51 1085,32 2,05 3,47 3690,76 

De 10 a 15 SM 1,05 1,63 1950,41 0,41 0,70 6195,67 

De 15 a 20 SM 0,33 0,49 2809,56 0,27 0,54 9085,57 

De 20 a 30 SM 0,37 0,60 3882,19 0,07 0,14 11247,67 

Mais de 30 SM 0,18 0,33 9392,54 0,24 0,49 24587,64 

Sem 
rendimento 

40,49 19,03 0 32,54 9,43 0 

Fonte: Censos demográficos 2000 e 2010.  
Elaboração da Autora a partir do IBGE/SIDRA.  
1 
O Salário mínimo utilizado em 2000 foi de RS 151,00. 

2 
O Salário mínimo utilizado em 2010 foi de RS 

 
510,00. 

 

O aumento das pessoas na faixa que vai de 1 a 2 salários mínimos corrobora 

o aumento da formalização constatado anteriormente, mas o fato de que as faixas 

superiores tenham apresentado declínio, mostra também que a formalização e as 

novas contratações têm ocorrido na faixa mínima aceitável (1 salário mínimo). As 

exceções ficam nas faixas de 15 a 20 e de mais de 30 salários mínimos, entretanto 

essas faixas representavam, em 2010, apenas 0,54 e 0,49 da PEA, 

respectivamente.  

Tomando os valores nominais dos salários mínimos em seus respectivos 

anos, podemos observar que, em 2000, o rendimento médio da PEA equivalia a 2,6 

salários mínimos; em 2010 a média dos rendimentos recebidos pela PEA ficou em 

1,8 salários mínimos, o que denota que os rendimentos dos pauferrenses não 
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acompanharam o aumento dos rendimentos proporcionado pela política nacional de 

valorização do salário mínimo.   

 

4.4 Qualidade da urbanização  

 

Antes de tratar de forma mais específica das variáveis que indicam a 

qualidade da urbanização de Pau dos Ferros, achamos por bem trazer algumas 

informações sobre a qualidade de vida de sua população. Atualmente o índice mais 

utilizado e aceito inclusive no âmbito internacional é o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) calculado pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento 

(PNUD), tanto para o país como um todo, como também para estados e municípios. 

No nosso caso traremos o IDH-M, Índice de Desenvolvimento Humano para os 

Municípios65. 

O Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, 2013) aponta que o (IDH-M) de 

Pau dos Ferros em 2010, foi 0,678, índice que situa o município na faixa de IDH 

considerada IDH Médio (entre 0,6 e 0,699). No Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros 

ocupa a 10ª posição, o maior IDH-M do Rio Grande do Norte é do Município de 

Parnamirim (0,766) seguido por Natal (0,763); os municípios de Mossoró e Caicó 

também apresentam IDH-M superior a 0,700 (0,720 e 0,710, respectivamente), 

portanto estão na faixa considerada alta. Os outros 05 municípios que apresentaram 

IDH-M superior a Pau dos Ferros (São José do Seridó, Currais Novos, Areia Branca, 

Ipueira e Acari) também estão na faixa média com índices um pouco acima ao de 

Pau dos Ferros, os demais 157 municípios apresentaram IDH-M inferior.  

Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi a 

Educação (com crescimento de 0,143), seguida por Renda e por Longevidade. A 

tabela 19 traz a evolução dos componentes do IDH-M de Pau dos Ferros entre os 

anos de 2000 e 2010.  

Apesar de ter sido a dimensão que mais cresceu no período, o IDH Educação 

ainda é o menor entre os três componentes do IDH-M, o que devido ao seu peso na 

composição do índice, faz com que o IDHM pauferrense fique abaixo de municípios 

menores e que apresentam o IDH renda e longevidade menor que Pau dos Ferros, 

como Areia Branca, Ipueira e Acari.  

                                                             
65

 O último relatório (2013) traz inclusive a comparação entre os anos de 1991, 2000 e 2010. No 
entanto, optamos por trabalhar apenas com o período abordado pela nossa Tese (2000-2010) 
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Tabela 19 - Pau dos Ferros – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e 

seus componentes (2000-2010)  

IDH/componentes 2000 2010 

IDH-M 0,584 0,678 

IDH-Educação 0,441 0,584 

IDH-Renda 0,602 0,666 

IDH-Longevidade 0,752 0,803 
Fonte: PNUD (2013). Elaboração da autora. 

 

Tomando como referência a apropriação da renda por estratos da população 

(Tabela 20), podemos observar que as alterações são mínimas entre 2000 e 2010, 

apesar de uma pequena queda na fatia apropriada pelos 20% mais ricos, eles ainda 

se apropriam de mais de 58% da renda em 2010, enquanto os 20% mais pobres 

mesmo tendo aumentado sua fatia, ficam apenas com 3,49% da renda. Na verdade 

esta não é apenas uma realidade de Pau dos Ferros, se tomarmos os dois 

municípios com o maior IDH-M do Rio Grande do Norte, Parnamirim e a capital 

Natal, ambos na RMNatal, a renda apropriada pelos 20% mais pobres é 2,96 e 2,29, 

respectivamente; por outro lado, os 20% mais ricos de Parnamirim se apropriam de 

59,7 e os de Natal de 68,38. (PNUD, 2013). 

  
Tabela 20 - Pau dos Ferros – Porcentagem da renda apropriada por estratos da 

população (2000-2010) 

Extratos de renda 2000 2010 

20% mais pobres 2,88 3,49 

40% mais pobres 9,51 11,05 

60% mais pobres 20,85 22,82 

80% mais pobres 38,91 41,13 

20% mais ricos 61,09 58,87 
Fonte: PNUD (2013). Elaboração da autora. 

 Apesar de pequena, a redução da renda apropriada pelos mais ricos e o 

aumento da participação dos extratos mais pobres observada na análise por extratos 

de renda se confirma na queda do índice de Gini, indicador tradicional que mede a 

concentração de renda. De acordo com os dados do PNUD, o índice de Gini passa 

de 0,57 para 0,54 entre 2000 e 2010.  

Nesse período a renda per capita (calculada em R$ de agosto de 2010) 

cresceu 67%. Outros indicadores sociais importantes como o percentual de pobres e 
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de pessoas que vivem na extrema pobreza diminuíram, do que se pode denotar que 

os rendimentos em 2010, mesmo que ainda concentrados, foram melhor distribuídos 

que em 2000. (Tabela 21, a seguir) 

 

Tabela 21 - Pau dos Ferros – Renda, Pobreza e Desigualdade (2000-2010) 

Indicadores 2000 2010 

Renda per capita (R$) 338,63 504,82 

% de extrema pobreza 15,38 6,13 

% de pobres 37,63 19,54 

Índice de Gini 0,57 0,54 
Fonte: PNUD (2013). Elaboração da autora. 

Apesar do destaque como centro regional e do crescimento econômico e 

social verificado na última década, a cidade de Pau dos Ferros ainda apresenta 

problemas internos que criam gargalos a um maior desenvolvimento 

socioeconômico e ao bem-estar da população que ali reside. Apesar de sua 

população estar concentrada na zona urbana, a cidade não apresenta uma divisão 

territorial do trabalho diversificada, estando a maioria dos trabalhadores 

concentrados nos setores de comércio e serviços.  

A problemática em questão reflete a fragilidade desse município em relação a 

centros maiores representada pela dependência de transferências constitucionais de 

recursos, como o FPM, dada a carência do desenvolvimento de estratégias 

econômicas de atração de investimento e geração de emprego e renda e a falta de 

capacidade de produzir sua própria receita, bem como a vulnerabilidade das 

políticas públicas. 

Os dados do DATASUS, apresentados por Dantas e Praxedes (2010), 

apontam para a existência de problemas estruturais e sociais em diversas áreas, 

bem como a diferenciação entre os bairros, o que influencia no perfil 

socioeconômico das pessoas que habitam este ou aquele espaço, o mesmo 

ocorrendo com os serviços que se deslocam de acordo com as classes de renda de 

um ou outro local. 

Nessa pesquisa, as autoras trabalham com 04 bairros, 02 bairros 

considerados de classe média alta (Princesinha do Oeste e Nações Unidas) e dois 

bairros onde moram a população de baixa renda (Riacho do Meio e Manoel 

Deodato). Um dos aspectos que mostra essa diferenciação entre os bairros é o tipo 

de habitação existente nos bairros selecionados. Vejamos o gráfico 11 a seguir.  
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Gráfico 11 – Tipos de habitação existentes em Pau dos Ferros e bairros 

selecionados 

 

Fonte: Dantas e Praxedes (2010) 

 

O gráfico 11 comprova a existência de casa de taipas no município (cerca de 

3%), concentradas em dois bairros periféricos da cidade, Riacho do Meio (1%) e 

conjunto habitacional Manoel Deodato (24%).  

De acordo com os dados da pesquisa, a maioria dessas casas de taipa foi 

construída às margens do Rio Apodi-Mossoró, no bairro Manoel Deodato, ou 

próximo ao Açude 25 de Março, localizado no Riacho do Meio, em ruas não 

asfaltadas. Algumas não possuem sequer banheiros e sanitários e muitas vezes 

quando possuem são banheiros improvisados feitos e revestidos com material 

aproveitado (palhas, madeiras, pedaços de pau e outros), sem sanitário, com fezes 

e urinas sendo jogados a céu aberto, causando vários prejuízos a sua saúde e ao 

meio ambiente (DANTAS; PRAXEDES, 2010) 

O gráfico 12 mostra a distribuição da rede de esgoto na cidade, o que 

comprova a problemática aqui levantada, haja vista retratar um problema básico que 

há muito deveria estar extinto dos problemas do urbano em nosso país e, hoje, se vê 

relatado quase que extensivamente no campo de nossas análises.  
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Gráfico 12 – Destino do esgoto em Pau dos Ferros e bairros selecionados 

 
Fonte: Dantas e Praxedes (2010) 

 

A deficiência na oferta de saneamento básico no município demonstra a 

vulnerabilidade vivenciada pela população residente, na medida em que apenas 

12,82% das residências possuem sistema de esgotos, sendo as fossas o destino 

mais comum dos dejetos. 

Ainda em relação ao sistema de esgotos, podemos observar a diferenciação 

entre os bairros, no conjunto Princesinha do Oeste estão localizadas 70% das 

residências ligadas ao sistema de esgoto em Pau dos Ferros. Entretanto, nesse 

caso, observamos que o bairro Nações Unidas, apesar de ser habitado por pessoas 

de poder aquisitivo considerado médio e médio alto para os parâmetros da cidade, 

não conta com nenhuma residência ligada ao sistema de esgoto, assim como não 

tinha, em 2010, nenhuma rua pavimentada. 

Já em relação ao destino do lixo, apesar da coleta ser feita em sua maioria 

pela rede pública, cerca de 96,16%, o lixo recolhido é depositado em um local na 

zona rural, próximo à cidade, sem as devidas condições de tratamento (DANTAS; 

PRAXEDES, 2010). Além desses problemas, o “lixão” situa-se nas proximidades de 

riachos e pequenos açudes, com pessoas residindo em suas redondezas e com 

crianças e adultos catadores de lixo expostos a todos os problemas decorrentes de 

tal situação. Esse fato foi constatado pelo IICA (2006, p. 41), segundo o qual, “[...] os 

lixões a céu aberto, localizados nas imediações da cidade inscreveram-se na 
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paisagem constituindo uma agressão ao meio ambiente e à qualidade de vida da 

população que habita nas proximidades”. 

O abastecimento de água é realizado em sua maioria pela rede pública 

99,88%. Nos bairros Princesinha do Oeste e Nações Unidas todas as casas 

possuem o abastecimento de água ofertado pela rede pública; no Manoel Deodato e 

no Riacho do Meio ainda existem residências abastecidas por poços e nascentes ou 

utilizam outros meios para obter a água para o seu consumo, esse número apesar 

de pequeno, preocupa, pois são quase 50 casas, utilizando água de fontes não 

tratadas.  

Já o número de pessoas de 15 anos e mais alfabetizadas, é mais elevado nos 

bairros Nações Unidas e Princesinha e menor nos bairros Manoel Deodato e Riacho 

do Meio. Na cidade, em sua totalidade, esses dados chegam a mais de 88%, 

conforme gráfico 13.  

 

Gráfico 13 – População de 15 anos e mais alfabetizadas em Pau dos Ferros e 

bairros selecionados 

 

Fonte: Dantas e Praxedes (2010) 

 

Os dados obtidos referentes à saúde na cidade demonstram que há uma 

maior procura pelo atendimento público. De acordo com DATASUS (2009), o 

número de pessoas cobertas com plano de saúde privado é muito pequeno (4,02%). 

Nos conjuntos habitacionais Princesinha do Oeste e Nações Unidas se destacam 
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por apresentar uma maior quantidade de pessoas que usufruem do sistema privado 

de saúde, cerca de 7,19% e 5,20% respectivamente estando acima da média da 

cidade que é de cerca de 4,2%. Em contrapartida, nos bairros Riacho do Meio e  

Manoel Deodato, o número de pessoas que usufruem desse serviço é quase 

insignificante, aproximadamente 0,97% no primeiro e  0% no segundo. 

 Diante disso, observa-se que a cidade de Pau dos Ferros vem passando por 

um rápido crescimento econômico com uma elevada arrecadação do PIB, 

crescimento da malha urbana, setor terciário em fase de crescimento e se 

destacando cada vez mais na região em que se insere, mas o que se percebe 

também é que esse crescimento econômico não está sendo acompanhado pelas 

devidas melhoras sociais, como uma divisão equitativa da renda, que proporcione à 

população o acesso a uma educação, saúde e moradia de qualidades, além de lazer 

e manifestações culturais. Vale salientar que a atuação por parte do poder público 

para tentar solucionar os problemas existentes são insuficientes, e isso contribui 

para que esses problemas sociais e espaciais ainda permaneçam.  
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5 A CIDADE MÉDIA INTERIORIZADA: PAU DOS FERROS NO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Para além da expansão intraurbana de Pau dos Ferros, destacamos suas 

diversas funções, tidas como clássicas das cidades médias, no desenvolvimento 

regional e de ordenação do território na sua região de influência, assim como 

destacamos a expansão da sua área de influência no intuito de compreender sua 

dinâmica urbano-regional e sua importância para o desenvolvimento da região 

compreendida pela raia-divisória RN-PB-CE, em especial pelos municípios que 

compõem sua área de influência.   

Em geral as principais funções desempenhadas pelas cidades médias são a 

oferta de empregos suficientes para acolher a população rural do entorno, servir 

como amortecedor da migração para as grandes cidades ao absorver a população 

dos núcleos urbanos saturados, e facilitar as condições de vida da sua população e 

da população da sua área de influência.  

Para a definição da área de influência de Pau dos Ferros, utilizamos 03 

critérios: 1) os dados de relacionamentos do REGIC (IBGE, 2008); 2) os dados de 

origem residencial dos alunos matriculados nos cursos de graduação do Campus 

Universitário da UERN em Pau dos Ferros (2010-2012); e 3) os municípios 

localizados num raio de 100 km formado a partir da sede do município de Pau dos 

Ferros.  

O primeiro critério utilizado foi a variável “ligações entre cidades”, utilizada no 

último Regic para definir as regiões de influências dos centros. De acordo com o 

IBGE (2008, p. 11), “o levantamento das ligações entre as cidades permitiu delinear 

suas áreas de influência e esclarecer a articulação das redes no território”.  

No REGIC foram investigadas as ligações de transportes coletivos e os 

principais destinos dos moradores dos municípios para obter produtos e serviços. 

Foram investigados ainda a origem dos insumos e o primeiro destino da produção 

dos três principais produtos agrícolas66. Esses itens foram agregados em 07 

variáveis: compras, cursos, lazer, saúde, transporte, insumos e destino da produção 

agropecuária.  

                                                             
66

 Para a realização dessa parte da pesquisa, foram aplicados questionários nos 4 625 municípios 
que não foram considerados centros de gestão. O questionário foi preenchido pelos técnicos das 
agências do IBGE (IBGE, 2008, p. 139).  
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Na definição da área de influência de Pau dos Ferros consideramos todos os 

municípios que demandaram de Pau dos Ferros pelo menos 01 dos itens 

considerados acima, o que resultou num total de 45 municípios, sendo 39 do Rio 

Grande do Norte, 02 da Paraíba e 04 do Ceará, conforme quadro 9 apresentado a 

seguir.  

 
Quadro 9 – Municípios que mantem relações com Pau dos Ferros segundo o 

REGIC 2007 

1. Água Nova-RN 

2. Alexandria-RN 

3. Almino Afonso-RN 

4. Antônio Martins-RN 

5. Apodi-RN 

6. Caraúbas-RN 
7. Coronel João 

Pessoa-RN 

8. Doutor Severiano-RN 

9. Encanto-RN 

10. Felipe Guerra-RN 

11. Francisco Dantas-RN 

12. Frutuoso Gomes-RN 

13. Itaú-RN 
14. Jardim de Piranhas-

RN 

15. João Dias-RN 
 

16. José da Penha-RN 

17. Lucrécia-RN 

18. Luís Gomes-RN 

19. Major Sales-RN 

20. Marcelino Vieira-RN 

21. Martins-RN 

22. Paraná-RN 

23. Patú-RN 

24. Pilões-RN 

25. Portalegre-RN 

26. Rafael Fernandes-RN 

27. Rafael Godeiro-RN 

28. Riacho da Cruz-RN 

29. Riacho de Santana-RN 

30. Rodolfo Fernandes-RN 
 

31. São Francisco do Oeste-
RN 

32. São Miguel-RN 

33. Serrinha dos Pintos-RN 

34. Severiano Melo-RN 

35. Taboleiro Grande-RN 

36. Tenente Ananias-RN 

37. Umarizal-RN 

38. Venha-Ver-RN 

39. Viçosa-RN 

40. Bom Sucesso-PB 
41. São José do Brejo do Cruz-

PB 

42. Ererê-CE 

43. Iracema-CE 

44. Pereiro-CE 

45. Potiretama-CE 
 

Fonte: IBGE (2008), Banco de dados.  
Elaboração da autora 

 

No total, Pau dos Ferros foi citado 205 vezes, apresentando uma intensidade 

de relacionamentos bem superior ao outro centro sub-regional A no Rio Grande do 

Norte (Caicó, citado 159 vezes) 67.  

O segundo critério utilizado para a definição da área de influência de Pau dos 

Ferros foi os municípios de origem dos alunos matriculados no Campus da UERN 

em Pau dos Ferros no biênio 2010-201268. Para a obtenção desses dados utilizamos 

as matrículas na graduação convencional dos cursos de Administração, Ciências 

Econômicas, Educação Física, Enfermagem, Geografia, Letras e Pedagogia69. 

                                                             
67

 Conforme gráfico 5 apresentado no capítulo 4 desta tese.  
68

 A escolha das matrículas na UERN como parâmetro para a definição da área de influência deve-se 
ao fato de ter sido a primeira instituição de ensino superior em Pau dos Ferros – única até o inicio 
dos anos 2000.  

69
 Os dados são referentes às matrículas do semestre 2010.1.  
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Também foram utilizados os dados das matrículas nos cursos do Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), realizadas nos anos 

2011 e 201270. 

A utilização desse critério tornou-se necessária, uma vez que, apesar dos 

dados do REGIC trazerem informações dos cursos (total de cursos ofertados e 

cidade para a qual os alunos se deslocam para cursar nível superior), os dados da 

oferta se referem ao ano de 2004, antes da ampliação dos cursos; e os dados de 

deslocamento foram obtidos através de um questionário respondido por um 

funcionário do IBGE, em 2007, quando os ‘novos cursos’ de graduação ainda 

estavam no estágio inicial.  

Com a utilização desse critério tivemos a inserção de mais 14 municípios 

(Augusto Severo, Caicó, Messias Targino, Mossoró, Natal, Santana do Seridó e 

Olho D’água dos Borges no Rio Grande do Norte; Bernardino Batista, Brejo dos 

Santos, Catolé do Rocha, Lastro, Poço Dantas e Poço José de Moura, na Paraíba). 

Além dos residentes em Pau dos Ferros, têm alunos estudando no Campus da 

UERN e realizando movimento pendular, 57 municípios (45 do Rio Grande do Norte, 

08 da Paraíba e 04 do Ceará), conforme dados dos cursos regulares de graduação 

(UERN, 2012a). 

A presença de alunos procedentes dos dois principais centros urbanos do 

Estado – Natal e Mossoró – além de outras cidades distantes, como Caicó, nos 

suscitou a utilizar um terceiro critério, a distância.  Dada a especificidade da região 

em que está localizada Pau dos Ferros (uma cidade fronteiriça), bem como a 

irregularidade da rede urbana potiguar, adotamos o raio de 100 km como parâmetro 

auxiliar na definição de sua área de influência. Torné e Sanfeliu (2000) apontam que 

as cidades médias atuam em um raio de aproximadamente 50 km, sendo que nas 

de grande dimensão esse raio pode ser superior a 150 km. Essa escolha pelo raio 

de 100 km se dá também em virtude de ser essa a distância média encontrada pelo 

IBGE (2008) nos deslocamentos das pessoas para cursar ensino superior. De 

acordo com o estudo, os maiores deslocamentos ocorrem onde a rede de cidades 

médias e pequenas apresenta menor dinamismo, fazendo com que haja um maior 

direcionamento em relação às capitais dos estados. Por outro lado, também se 

                                                             
70 Em 2011, entraram em funcionamento os cursos de Educação Física, História e Letras-Espanhol; 

em 2012, iniciaram-se os cursos de Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Geografia, Música e 
Pedagogia, além de uma nova turma de Letras-Espanhol.  



193 
 

 
 

verificam grandes distâncias percorridas quando os fluxos são de natureza 

interestadual e se dirigem para as capitais e para as cidades médias.  

Diante do exposto, nesta pesquisa a área de influência de Pau dos Ferros foi 

definida pelos municípios citados no REGIC e/ou com alunos matriculados nos 

cursos de graduação da UERN em Pau dos Ferros, desde que estejam dentro do 

raio de 100 km medido a partir da sede do município. Ao utilizar esse critério, ficaram 

fora do raio e da área de estudo, os municípios de Natal, Mossoró, Caicó e Santana 

do Seridó. A área de estudo ficou, portanto, configurada, e passa a ser composta por 

Pau dos Ferros e 55 municípios, sendo 42 no Rio Grande do Norte, 09 na Paraíba e 

04 no Ceará, conforme mapa 3. 

Somadas as populações desses municípios, inclusive Pau dos Ferros, 

tínhamos em 2010, nessa área, 440.877 habitantes, dos quais 281.890 (63,94%) 

residiam na área urbana (IBGE, 2010). A rede urbana na região em análise 

apresenta irregularidades tal qual àquelas das redes urbanas do Nordeste (CANO, 

1989; IBGE, 2008) e do Rio Grande do Norte (CLEMENTINO, 1995). Costa (2010) 

destaca que a região Nordeste é a que detém o maior número de municípios com 

menos de 50 mil habitantes, 1.631 dos 1.793 municípios, o que equivale a mais de 

90% dos municípios nordestinos. No Rio Grande do Norte, essa situação se agrava, 

101 dos 167 municípios têm menos de 10 mil habitantes, e apenas 27 municípios 

tem mais de 20 mil habitantes (IBGE, 2010). 

Em termos funcionais e de centralidade, Pau dos Ferros tem despontado 

como centro de serviços, com oferta de educação de nível superior e serviços de 

saúde tanto no âmbito público como privado. A oferta desses serviços foi ampliada 

no período recente e tem atraído pessoas de outros municípios e da área rural em 

busca de emprego urbano. A mobilidade pendular de pessoas, seja para trabalho ou 

para estudo, tem sido facilitada pelo fato de Pau dos Ferros estar localizada num 

entroncamento rodoviário e numa região fronteiriça entre estados, conforme 

apontamos anteriormente. A diversidade do comércio é outro determinante para que 

Pau dos Ferros se mantenha como polo regional e amplie sua região de influência.  

Essa característica de centro de serviços e de comércio tem acentuado o 

papel de intermediação assumido por Pau dos Ferros e contribuído para o 

desenvolvimento da sua região que se expande para os estados da Paraíba e do 

Ceará. 
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 Mapa 3 – Área de influência de Pau dos Ferros 

 

Fonte: Dantas e Clementino (2013b, p. 15).  
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Neste capítulo faremos uma análise espacial do emprego no Rio Grande do 

Norte, com fins a identificar o papel que Pau dos Ferros desempenha na rede 

urbana do estado potiguar em termos de geração de emprego formal e se essa 

atuação tem contribuído para melhorar o emprego no seu entorno. A análise será 

feita através do Índice de Moran Local - Local Spatial Autocorrelation (LISA).  

Em seguida faremos uma análise da atuação regional de Pau dos Ferros 

através da análise dos processos de interiorização do ensino superior e da 

interiorização e regionalização dos serviços de saúde.  

Essas duas análises serão complementadas pela análise dos fluxos de 

mobilidade pendular para trabalho e para estudo em Pau dos Ferros.   

 

5.1 Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte: uma análise espacial do emprego 

através do indicador LISA 

 

Nesta análise utilizaremos os dados do Ministério do Trabalho – Banco de 

dados da RAIS para os anos de 2000 e 2010. Trabalharemos com o emprego total e 

o emprego por grandes setores71. Tomando os dados do emprego formal total no 

Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros que ocupava a 19ª posição em 2000 passa 

para a 18ª em 2010 com 2872 empregos formais, o que representa 0,49% dos 

empregos formalizados no Estado. 

Os dados da RAIS mostram o quanto Natal, a capital do estado, concentra os 

empregos formais. Em 2000, Natal concentrava 56,78% de todos os empregos 

formais do estado; em 2010, apesar de uma pequena redução relativa, esta ainda 

era responsável por mais da metade dos empregos formais (53,2%), enquanto a 

segunda colocada no ranking, Mossoró, respondia em 2010 por 9,97% dos 

empregos formais potiguares (MTE, 2011).  

Ao observar a geração de empregos por grandes setores a colocação de Pau 

dos Ferros no ranking potiguar assume melhor posição no comércio (9º) e na soma 

dos setores que compõe o terciário – comércio, serviços e administração pública 

(10º). Na tabela 22, podemos observar a composição do emprego formal em Pau 

dos Ferros.  

 

                                                             
71

 Grandes setores definidos pelo Ministério do Trabalho e utilizados no banco de dados da RAIS/ 
MTE.  
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Tabela 22 - Pau dos Ferros – Empregos formais por grandes setores (2000-

2010) 

Grande Setor 2000 2010 

Empregos % Empregos % 

Agropecuária 03 0,21 02 0,01 

Indústria Extrativa 0 0,0 0 0,0 

Indústria de Transformação 20 1,41 122 4,25 

Serv. Ind. de Util. Pública 61 4,30 52 1,81 

Construção Civil 26 1,83 47 1,64 

Serviços 185 13,04 552 19,22 

Comércio 311 21,93 1098 38,23 

Administração Pública 812 57,26 999 34,78 

Total 1418 100,00 2872 100,00 

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados da RAIS/MTE. 

 

O setor de comércio foi o que apresentou o maior saldo de empregos gerados 

entre 2000 e 2010, 787 novos empregos, e o maior crescimento relativo, o que 

garantiu a este setor o maior peso na geração de empregos em Pau dos Ferros, em 

2010, superando a administração pública cujo crescimento absoluto foi pequeno em 

relação aos demais setores, especialmente, o comércio e os serviços, a ponto de ter 

sua participação na geração de empregos reduzida de 57,26%, em 2000, para 

34,78%, em 2010, o que ainda lhe garantiu o segundo lugar em termos de 

participação no emprego pauferrense.  

Como forma de apreender melhor essa mudança na composição do emprego 

e os impactos que possam vir a ter para a dinâmica urbana e regional de Pau dos 

Ferros, consideramos importante aprofundar a análise de alguns dados do emprego, 

através da Análise Espacial. Cabe destacar que para o cálculo dos índices de 

análise espacial (I de Moran e o LISA) consideramos a participação de cada 

município potiguar no estoque de emprego formal existente no estado, bem como no 

que foi gerado no setor de comércio e no terciário em geral, haja vista serem estes 

os setores mais importantes na economia pauferrense e, ao mesmo tempo, nos 

quais este município tem maior representatividade na estrutura ocupacional potiguar. 

Ademais, ainda consideramos o crescimento da participação municipal no estoque 

de emprego existente nestes setores, utilizando como período de análise os anos 

2000 e 2010. A escolha por este período é justificada pelo conjunto de mudanças 
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observadas na dinâmica urbana de Pau dos Ferros na última década72, que teve 

impacto direto na geração de emprego para o município e para o entorno.   

De acordo com Anselin (1998), a Análise Exploratória dos Dados Espaciais 

(AEDE) é um dos mecanismos mais indicados para detectar agrupamentos e 

padrões espaciais significativos, vez que permite observar a influência dos efeitos 

espaciais através de instrumentos quantitativos. A AEDE permite descrever e 

determinar a distribuição espacial das variáveis estudadas e identificar se estão 

espacialmente correlacionadas em clusters ou outliers.  

A autocorrelação espacial da variável (participação relativa de cada município 

no estoque de emprego – no RN) pode ser identificada pelos indicadores I de Moran 

e o LISA, que estão entre os mais utilizados na literatura. O I de Moran mede a 

autocorrelação espacial global dos dados e fornece um único valor como medida de 

associação, para o conjunto dos dados; detecta, portanto, a presença de estruturas 

espaciais gerais na distribuição da variável de estudo. (ANSELIN, 1995) 

O I de Moran poderá assumir valores inseridos entre [-1;1] que, caso 

significativos, poderão denotar em três resultados possíveis: i) valores positivos, 

entre 0 e 1, indicam autocorrelação espacial positiva, ou seja, área cuja variável de 

estudo apresenta um valor elevado possuirá como vizinhas, áreas com elevado 

valor, ou áreas com baixo valor da variável em estudo, terá como vizinhas áreas com 

baixo valor; ii) valores negativos entre -1 e 0, indicam autocorrelação espacial 

negativa, ou seja, regiões que apresentam determinada variável com alto valor terão 

como vizinhas regiões que apresentam baixo valor dessa variável e vice-versa; e iii) 

valores iguais ou muito próximos a zero representam ausência de correlação 

espacial.  

Este índice testa duas hipóteses: i) a hipótese nula (Ho), que indica a 

independência entre os dados, será assumida quando o I de Moran não for 

significativo ou for muito próximo a zero; e ii) a hipótese alternativa (HA) que indica 

dependência espacial entre os dados, sempre que o I de Moran for significativo e 

diferente de zero.  

                                                             
72

 Dentre as quais podemos citar a ampliação dos cursos e número de vagas no campus da UERN, a 
instalação do IFRN e da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), a ampliação e o 
funcionamento de novas clínicas médicas, a instalação de novas instituições financeiras, fatores 
que contribuíram para incrementar e dinamizar o comércio e a prestação de serviços de um modo 
geral. 
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Com o objetivo de medir a correlação espacial global entre o conjunto de 

dados para o emprego no Rio Grande do Norte foi calculado o I de Moran, com nível 

de significância de 5%, para os anos de 2000 e 2010 e para o crescimento da 

participação entre 2000 e 2010, cujos resultados se encontram na tabela 23.  

 
Tabela 23 – Rio Grande do Norte - I de Moran para o emprego total, emprego no 

comércio e emprego no terciário (2000/2010) 

Ano Emp. total p-valor Comércio p-valor Terciário p-valor 

2000 0,052583 0,01 0,0377779 0,06 0,0260714 0,05 

2010 0,0684696 0,05 0,0761216 0,04 0,0528587 0,05 

Fonte: Fonte: Elaboração da autora com base nos dados da RAIS/MTE. 

 
Como podemos perceber, os índices apresentados na Tabela 23 apontam 

que na maioria dos casos, o I de Moran foi não significativo já que o p-valor foi maior 

ou igual ao nível de significância, indicando que tomando o Rio Grande do Norte 

como um todo, na maioria das variáveis não há dependência espacial entre os 

dados.  A exceção fica para o emprego total em 2000 e para o comércio em 2010. O 

fato de que todos os valores do I de Moran terem valores positivos, localizados entre 

0 e 1, indica que quando houve correlação, esta foi positiva. Acreditamos que a 

própria dinâmica econômica e, consequentemente, do emprego, altamente 

concentrada em Natal, faz com que as correlações espaciais pouco apareçam ao 

tomar o índice global como referência.  

Apesar da importância do I de Moran para medir a dependência espacial 

global entre as áreas em relação à variável em estudo, Anselin (1995) destaca que 

este índice pode deixar de fora padrões de dependência espacial local e 

consequentemente apontar resultados enganosos sobre a existência ou não de 

autocorrelação espacial dos dados. Para solucionar este problema foram 

desenvolvidas estatísticas capazes de avaliar a autocorrelação espacial local, como 

o LISA ou I de Moran Local, “que capta a dependência espacial comparando valores 

do indicador de cada região com os indicadores das vizinhas” (FERNANDES, 2012, 

p. 57). 

O índice LISA também testa a hipótese nula (Ho), que indica a ausência de 

associação espacial local, e a hipótese alternativa (HA) que indica a dependência 

espacial local para o nível de significância estabelecido. O indicador LISA pode ser 

visualizado por Mapas de significância, nos quais podem ser identificadas as 

seguintes situações: i) AA – áreas que apresentam alto nível de uma determinada 
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variável e cujos vizinhos também possuem alto valor para a variável em estudo; ii) 

BB – áreas com baixo valor, cujos vizinhos também apresentam baixo valor para a 

variável estudada; iii) AB – áreas cuja variável apresentou alto valor, cercada de 

vizinhos que apresentam baixo valor para a variável; e iv) BA – áreas em que a 

variável apresentou baixo valor cercada por municípios em que a variável é alta. As 

duas primeiras situações representam clusters e as duas últimas outliers.  

No nosso estudo, focalizaremos a análise na situação de Pau dos Ferros, no 

sentido de observar sua participação no estoque de empregos formais no Rio 

Grande do Norte e no Alto Oeste. Interessa-nos identificar se Pau dos Ferros 

assume o papel de ‘bacia de emprego’ para sua área de influência; se seu 

crescimento influência positivamente os municípios ao seu redor (AA), ou se é 

apenas uma ‘área isolada’ envolta por municípios com baixos índices de emprego 

(AB) 73.  

Fernandes (2012), ao fazer a análise da distribuição espacial do emprego 

industrial entre as microrregiões brasileiras (1994-2010), destaca que as 

aglomerações do tipo AA são as mais relevantes, uma vez que demonstram 

correlação significativa entre duas ou mais microrregiões refletindo a forte 

dependência entre essas unidades espaciais, já as aglomerações do tipo AB são 

zonas de transição, também chamadas por alguns autores de ‘ilhas de 

produtividade’ que podem vir a influenciar, no futuro, o emprego em áreas vizinhas.  

No nosso caso, em que o emprego no comércio e no terciário em geral, é o 

mais significativo, buscaremos nos mapas observar se Pau dos Ferros cumpre seu 

papel de cidade média, de oferecer empregos para os municípios do seu entorno, 

absorvendo o excesso de mão-de-obra do campo e das pequenas cidades, e se as 

cidades vizinhas a Pau dos Ferros têm sido influenciadas positivamente pelo 

crescimento vivenciado por Pau dos Ferros.   

 

5.1.1 Identificação de clusters e outliers na participação municipal no Emprego Total  

 

Os mapas 4 e 5 mostram as áreas significantes para o emprego total no Rio 

Grande do Norte. Como era de se esperar, no ano de 2000, a aglomeração tipo AA, 

                                                             
73

 Para esta análise foram utilizados os dados disponibilizados pela RAIS para os anos de 2000 e 
2010. Todos os dados e mapas referentes ao I de Moran e o I de Moran Local (LISA) foram 
elaborados no Programa TerraView. 



200 
 

 
 

um cluster está concentrada em parte da RMNatal, mais especificamente nos 

municípios de Natal, Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante. É nesta 

região que se concentra a indústria de transformação, os serviços mais avançados, 

e a administração pública estadual; também é nesta região que fica a maior parte 

dos equipamentos turísticos do Estado. Observamos um segundo aglomerado, um 

misto de AA com BA na região de Mossoró, cidade que apesar de não aparecer 

como significante, tem irradiado aos municípios do seu entorno influências positivas, 

uma vez que estes aparecem com correlação espacial positiva. Um terceiro 

aglomerado, mesmo que descontínuo, aparece no Alto Oeste, região em que se 

localiza Pau dos Ferros, entretanto sua classificação BB (baixo-baixo) demonstra 

que esta é uma região em que todos os municípios apresentam baixos níveis de 

emprego, o que corrobora a falta de dinamicidade desta região quando comparada 

ao estado potiguar em seu conjunto.  

 
Mapa 4 - LISA para a Participação Municipal no Emprego Formal Total – Rio 

Grande do Norte (2000) 

  

Fonte: Elaboração da Autora e de Maria de F. D. Fernandes, com base nos dados da RAIS/MTE; 
Cartografia Rosana S. França, 2013. 

 

Esses resultados condizem com a realidade vivenciada de concentração da 

população e da produção em algumas regiões do Estado, no nosso caso, a 

concentração se dá de forma bastante expressiva na região Metropolitana de Natal, 
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e com menor intensidade na região de Mossoró. Essa concentração da produção se 

reflete na distribuição do emprego também de forma concentrada, nas poucas áreas 

que apresentam vantagens locacionais, enquanto as demais ficam à margem do 

processo, gerando uma dualidade estrutural entre os espaços regionais.  

Se compararmos os mapas de 2000 e 2010, vemos que não há muitas 

alterações. No aglomerado em torno de Natal, além do município de Extremoz que 

em 2000 já era BA, em 2010, Nísia Floresta também aparece como BA. No 

Aglomerado de Mossoró, Baraúnas deixa de ser AA e juntamente com Serra do Mel, 

Grossos, Tibau e Governador Dix-Sept Rosado formam quase um círculo de 

municípios BA (municípios que possuem uma baixa participação no estoque de 

emprego e tem como vizinhos municípios com alta participação) ao redor de 

Mossoró. No Alto Oeste, apesar de aumentar o número de municípios com LISA 

significativo, todos continuam no nível BB.  

 

Mapa 5 - LISA para a Participação Municipal no Emprego Formal Total – Rio 

Grande do Norte (2010) 

 
 
Fonte: Elaboração da Autora e de Maria de F. D. Fernandes com base nos dados da RAIS/MTE; 
Cartografia Rosana S. França, 2013. 
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5.1.2 Identificação de clusters e outliers na participação municipal no Emprego no 

Comércio 

  

Como forma de apreender melhor a dinâmica do emprego no Rio Grande do 

Norte, fizemos a análise espacial também para as variáveis emprego no comércio e 

emprego no terciário. Este último composto pela soma do emprego no comércio, nos 

serviços e na administração pública.  

Os mapas 6 e 7 mostram o LISA para a participação do emprego no 

comércio. As três aglomerações encontradas na análise do emprego total 

permanecem quando nos propomos a analisar o emprego no comércio, com a 

preponderância da RM Natal, como esperado. Entretanto, na aglomeração do Alto 

Oeste, verificamos mudanças em relação à análise do emprego total. Pau dos 

Ferros se destaca dos demais municípios ao atingir o nível AB, o que corrobora os 

dados anteriores que apontam Pau dos Ferros como um polo comercial que atende 

aos demais municípios do Alto Oeste e também da raia divisória RN-PB-CE.  

 

Mapa 6 - LISA para a Participação Municipal no Emprego Formal no Comércio 

– Rio Grande do Norte (2000) 

 

 
Fonte: Elaboração da Autora e de Maria de F. D. Fernandes com base nos dados da RAIS/MTE; 
Cartografia Rosana S. França, 2013. 
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Utilizando os termos da AEDE, podemos dizer que Pau dos Ferros pode ser 

considerado um outlier, quando se trata de participação no estoque de empregos no 

comércio potiguar, “área isolada que apresenta intensa dinâmica comercial e tem 

vizinhos de baixo dinamismo”. Essa posição de outlier se mantém em 2010 (mapa 

7). Outra mudança que ocorre em 2010 é o surgimento de Assu como significante no 

aglomerado em torno de Mossoró, como do tipo AA.  

 

Mapa 7 - LISA para a Participação Municipal no Emprego Formal no Comércio 

– Rio Grande do Norte (2010) 

  

Fonte: Elaboração da Autora e de Maria de F. D. Fernandes com base nos dados da RAIS/MTE; 
Cartografia Rosana S. França, 2013. 

 

5.1.3 Identificação de clusters e outliers na participação municipal no Emprego no 

Terciário 

 

Para a variável emprego no terciário, mapas 8 e 9, os aglomerados presentes 

na análise do emprego total e do comércio se mantêm com pequenas alterações. O 

tipo Alto-Alto predomina na RMNatal com a presença de dois municípios Baixo-Alto 

em 2000 e um em 2010. A predominância dos serviços administrativos e militares 

em Natal, bem como do chamado terciário superior e dos serviços relacionados ao 

turismo faz com que Natal não apenas detenha o maior estoque de empregos, mas 

que expanda para os municípios próximos sua dinamicidade.  
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Mapa 8 - LISA para a Participação Municipal no Emprego Formal no Setor 

Terciário – Rio Grande do Norte (2000) 

 

Fonte: Elaboração da Autora e de Maria de F. D. Fernandes com base nos dados da RAIS/MTE; 
Cartografia Rosana S. França, 2013.  

 
Mapa 9 - LISA para a Participação Municipal no Emprego Formal no Setor 

Terciário – Rio Grande do Norte (2010) 

Fonte: Elaboração da Autora e de Maria de F. D. Fernandes com base nos dados da RAIS/MTE; 

Cartografia Rosana S. França, 2013.  

 

O aglomerado em torno de Mossoró é composto exclusivamente por 

municípios do tipo BA, o que mostra a baixa dinamicidade do emprego na região, 
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mesmo estando próximos ao município com a segunda maior participação do 

emprego no Rio Grande do Norte. No Alto Oeste, temos apenas municípios do tipo 

Baixo-Baixo, tanto em 2000 como em 2010, o que condiz com o verificado na 

análise do emprego total.  

 

5.1.4 Identificação dos clusters e outliers de crescimento das participações 

municipais  

 

Tomando o Mapa 10 que mostra o crescimento da participação municipal no 

emprego do estado do Rio Grande do Norte entre 2000 e 2010, o aglomerado de 

Natal e o aglomerado que se forma no entorno de Mossoró deixam de ser 

significativos, dando lugar a alguns municípios que se destacam de forma isolada. 

De certa forma, esse mapa reflete a queda da participação de Natal na geração dos 

empregos potiguares, apesar deste município continuar a ser responsável por mais 

da metade dos empregos do Rio Grande do Norte em 2010.  

 
Mapa 10 - LISA para o Crescimento da Participação Municipal no Emprego 

Formal Total – Rio Grande do Norte (2000-2010) 

  

Fonte: Elaboração da Autora e de Maria de F. D. Fernandes com base nos dados da RAIS/MTE; 

Cartografia Rosana S. França, 2013.  

 

Já para o crescimento da participação do emprego municipal no comércio, o 

destaque fica para a aglomeração de Mossoró, que agora aparece como Baixo-Alto, 
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com os municípios de Serra do Mel e Baraúnas apresentando o tipo AB. Outros 

municípios também aparecem de forma isolada como AB, BA e BB. O mapa 11 

mostra que o crescimento da participação do emprego no comércio, com exceção do 

aglomerado de Mossoró, se deu de forma fragmentada em diversas porções do 

território potiguar.  

 

Mapa 11 - LISA para o Crescimento da Participação Municipal no Emprego 

Formal no Comércio – Rio Grande do Norte (2000-2010) 

  

Fonte: Elaboração da Autora e de Maria de F D Fernandes com base nos dados da RAIS/MTE; 

Cartografia Rosana S França, 2013.  

 

Quando observamos o LISA para o crescimento da participação do emprego 

no setor terciário (mapa 12), constatamos a formação de um aglomerado AA no 

litoral sul do estado composto pelos municípios de Tibau do Sul, Vila Flor, Senador 

Georgino Avelino e Canguaretama, região em que o turismo tem crescido de forma 

significativa na última década. Além deste aglomerado destaca-se como AA, o 

município de Ipanguaçu, na região de Assu, esta posição pode ser decorrente da 

ampliação do comércio e dos serviços ligados à fruticultura irrigada.  

Na região do Alto Oeste novamente há o predomínio de municípios do tipo 

BB, com exceção de Pau dos Ferros e Portalegre que se destacam como municípios 

que ampliaram sua participação no estoque de empregos terciários no período 
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estudado. Em Pau dos Ferros alguns fatores que contribuíram para esse 

crescimento estão relacionados ao aumento do comércio e dos serviços em geral, 

em especial dos serviços de saúde e de educação superior e técnica, cuja atuação 

ultrapassa os limites municipais e mesmo estaduais. Em Portalegre, cremos que 

essa ampliação se deve aos serviços ligados ao turismo serrano, fortalecido nos 

últimos anos pelo programa de interiorização do turismo, que instalou na cidade um 

hotel de porte médio e também várias pousadas para atender à demanda crescente 

pelo turismo serrano, além das contratações da administração pública estadual e 

municipal, observadas no período.  

 

Mapa 12 - LISA para Crescimento da Participação Municipal no Emprego 

Formal no Setor Terciário – Rio Grande do Norte (2000-2010) 

 

Fonte: Elaboração da Autora e de Maria de F. D. Fernandes com base nos dados da RAIS/MTE.  

Cartografia Rosana S. França, 2013. 

 

Retomando nosso objetivo inicial que é analisar a posição de Pau dos Ferros 

na dinâmica do emprego potiguar e a influência que ele exerce na sua área de 

influência, os mapas de significância LISA nos permitem constatar que:  

a) Para o emprego total, Pau dos Ferros forma junto com parcela significativa 

do Alto Oeste Potiguar, um cluster BB, área com baixa participação no 

estoque de empregos, cujos vizinhos também possuem baixas 

participações, situação que persiste em 2010; 
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b) Para o emprego no comércio, Pau dos Ferros se destaca como um outlier 

AB, área com alta participação no emprego, cujos vizinhos possuem 

baixas participações no estoque de empregos, o que segundo os 

estudiosos da análise espacial, configura a existência de uma ‘área 

isolada’ que cresce, mas cujo crescimento, a princípio, não influência os 

municípios vizinhos; 

c) Para o emprego no terciário, Pau dos Ferros volta a apresentar baixa 

participação no estoque de empregos e aparece como BB juntamente com 

diversos municípios do Alto Oeste.  

d) Quando verificamos o LISA para o crescimento da participação do 

emprego no terciário entre 2000 e 2010, Pau dos Ferros volta a apresentar 

índice AB, o que significa que durante este período o emprego no terciário 

pauferrense obteve crescimento significativo quando comparado ao do Rio 

Grande do Norte.  

 Em suma, o resultado do LISA para o emprego em Pau dos Ferros corrobora 

a tese de que Pau dos Ferros assume a função de Polo comercial para o Alto Oeste 

Potiguar e que vem se destacando também como centro de serviços, em especial 

nos serviços educacionais e de saúde, que tem acentuado seu crescimento no 

período mais recente, em virtude da política de interiorização do ensino superior e 

técnico e da regionalização do SUS, cuja repercussão na dinâmica regional será 

objeto do próximo tópico.  

 

5.2 A atuação regional de Pau dos Ferros: interiorização dos serviços públicos 

e sua repercussão na dinâmica regional 

 

A atuação regional de Pau dos Ferros, como citado na introdução, alcança de 

forma direta 55 municípios e ultrapassa as fronteiras do Rio Grande do Norte ao se 

espalhar pelos estados do Ceará e da Paraíba, na chamada ‘raia divisória RN-PB-

CE’. Como forma de apreendermos melhor essa expansão do terciário pauferrense, 

faremos uma discussão da atuação regional de Pau dos Ferros através da análise 

da expansão do ensino superior e dos serviços de saúde.  

 

5.2.1 Educação superior  
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A saída dos jovens do interior para estudar na capital tem sido quase uma 

regra em todo o país. Tratando-se de cidades do interior do Nordeste, essa 

realidade é ainda mais grave. No Rio Grande do Norte, mesmo com a expansão de 

unidades das universidades públicas e privadas para o interior do estado, ocorrida 

na última década, Natal ainda concentrava, em 2010, 70% das matrículas em cursos 

presenciais (BRASIL, 2010).  

A despeito dessa concentração elevada das matrículas em Natal, houve 

crescimento significativo dos alunos matriculados no interior. De acordo com o censo 

escolar, foram 26.107 alunos matriculados no interior, em 2010, mais que o dobro do 

registrado em 2000. Já o número de concluintes aumentou quase cinco vezes no 

período – de 898 para 4.227 (BRASIL, 2010).  

Parte deste crescimento se deu através da expansão da UERN, ocorrida na 

primeira metade da década passada, com a ampliação de vagas através da criação 

de novos cursos nos Campi de Mossoró e de Pau dos Ferros, com a criação do 

Campus de Caicó e com a política de interiorização da UERN, que instalou 11 

(onze) Núcleos Avançados em diversas regiões do estado74.  

As universidades estaduais em geral têm atuação predominante no interior 

dos estados, fato que se acentua entre as universidades estaduais do Nordeste, em 

que as universidades federais concentram a maioria das suas matrículas nas 

capitais dos estados.  

Na segunda metade da década houve a interiorização dos institutos federais, 

que além da expansão do ensino técnico, começou a atuar também no ensino 

superior. Apesar da primeira unidade do IFRN no interior do estado ter sido 

implantada em Mossoró no final da década de 1990, a interiorização propriamente 

dita ocorre com o “Plano de Expansão da Rede Federal de Educação tecnológica”, 

cuja primeira fase lançada em 2005, implantou as unidades de Ipanguaçu e Currais 

Novos, e a FASE II, em 2007, previa a construção de mais 06 unidades no interior 

do RN (Caicó, Pau dos Ferros, João Câmara, Apodi, Macau e Santa Cruz).  

Para os propósitos desta tese, nos interessa compreender a expansão 

recente do ensino superior em Pau dos Ferros e as mudanças que essa expansão 

traz em termos da dinâmica interna da cidade e da sua atuação regional, enquanto 

polo de oferta de ensino superior. Como a unidade do IFRN em Pau dos Ferros só 

                                                             
74

 Os núcleos da UERN estão instalados nas cidades de Alexandria, Apodi, Areia Branca, Caraúbas, 
João Câmara, Macau, Nova Cruz, Santa Cruz, São Miguel, Touros e Umarizal.  
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entrou em funcionamento a partir de 2009, nossa análise ficará restrita a atuação e 

expansão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)75.  

Fundada em Mossoró em 1968, e estadualizada em 1987, a UERN é desde 

sua criação uma universidade interiorizada. Ainda na década de 1970 foram criados 

os Campi de Assu (1974) e Pau dos Ferros (1976). O Campus de Patu foi criado em 

1980, e mais de 20 anos depois foram criados os Campi de Natal (2002), e de Caicó 

(2004).  

Desde sua criação e até o início dos anos 2000, o Campus da UERN de Pau 

dos Ferros oferecia regularmente três cursos de graduação (Ciências Econômicas, 

Letras e Pedagogia), com a oferta média de 140 vagas anuais76. Inicialmente não 

havia uma estrutura física para funcionamento do Campus, e ele funcionou de forma 

rotativa em diversas escolas e instituições públicas do município, até que em 1983 

passou a funcionar em sede própria construída às margens da Rodovia BR-405, 

local que funciona atualmente.  

Durante esse período, os cursos de graduação do Campus de Pau dos 

Ferros, posteriormente denominado, Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de 

Albuquerque Maia” (CAMEAM)77 fora a única opção de ingresso na educação 

superior para os jovens do Alto Oeste Potiguar, e, também, dos municípios 

fronteiriços da Paraíba e do Ceará, em especial para os jovens das famílias pobres 

que não tinham condições de enviar seus filhos para centros maiores. O que explica 

sua abrangência regional desde o início de suas atividades nos anos 1970. 

A contribuição desse Campus para Pau dos Ferros e região, desde sua 

criação, é de difícil mensuração; ao colocar no mercado de trabalho, mais de 100 

profissionais por ano, contribuiu diretamente para a formação de recursos humanos 

numa região carente de profissionais qualificados. Levando-se em consideração que 

a maioria dos formandos era de professores nas áreas de letras (português e 

inglês), e pedagogia das séries iniciais da educação básica, essa contribuição se dá 

de forma direta na educação da região.  

                                                             
75

 Fica de fora da nossa análise também a expansão da UFERSA, uma vez que o Campus de Pau 
dos Ferros só começou a funcionar em 2012.  

76
 Houve ainda a oferta do curso de graduação em Matemática, e o curso do PROFORMAÇÃO, este 

último ofertado em convênio com as prefeituras locais e com o estado, era destinado a formação 
dos professores que já atuavam na educação básica, mas não tinham formação acadêmica.  

77
 No decorrer deste texto, poderemos utilizar as duas formas.  
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Em termos da dinâmica urbana de Pau dos Ferros, conforme já exposto no 

capítulo 4 desta tese, a expansão urbana da cidade que se deu a partir dos anos 

1980, foi sempre na direção sul da BR-405, onde está localizada a sede no Campus 

e também o Hospital “Dr. Cleodon Carlos de Andrade” (HCCA).  

Importante ressaltar que, apesar das dificuldades enfrentadas pela educação 

em geral, e que se acentuam com a especificidade de ser um Campus localizado no 

interior de um estado pobre, como o Rio Grande do Norte, os profissionais que 

atuaram neste Campus, além de sua atuação na educação dos alunos propriamente 

dita, sempre buscaram estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas 

que permitissem sua atuação fora dos “muros” da universidade.  

Em 2003, a luta pela criação de novos cursos no CAMEAM, liderada pela 

professora Maura Cavalcante, então Diretora do Campus, contou com o apoio dos 

segmentos acadêmicos, da sociedade civil e da classe política de Pau dos Ferros e 

da região. Ainda em 2003, como forma de buscar consolidar essa luta e dar 

agilidade às discussões, foi criado o “Fórum de discussões para implantação de 

novos cursos no CAMEAM”, coordenado pelo professor Gilton Sampaio, e que teve 

a participação efetiva de diversos segmentos e órgãos de Pau dos Ferros, tais como 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Câmara de Vereadores de Pau dos Ferros, 

Secretaria Municipal de Educação, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação 

dos Municípios do Oeste do Rio Grande do Norte (AMORN), Diretoria Regional de 

Educação (DIRED), Lojas Maçônicas, Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

(SINTE/RN – Seção Pau dos Ferros), Associação dos Estudantes Secundaristas de 

Pau dos Ferros, Rádio Realidade/FM Popular, Departamento Nacional de Obras 

contra as Secas (DNOCS), docentes, alunos e técnicos do CAMEAM/UERN e 

representação da IMPRENSA. 

Em dezembro do mesmo ano os recursos para a implantação dos quatro 

‘novos cursos’ estavam incluídos no orçamento estadual de 2004. 

Esse fato foi fundamental para que o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa 

e Extensão (CONSEPE) da UERN aprovasse a criação dos cursos de graduação em 

Administração, Educação Física, Enfermagem e Geografia já no Processo Seletivo 

Vocacionado (PSV/UERN), em 2004, com vagas para o segundo semestre de 2004.  

 A ampliação das vagas nos cursos de graduação no Campus da UERN, em 

Pau dos Ferros, trouxe não apenas novo fôlego para aquele Campus, com o 
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aumento e a diversidade dos novos profissionais e alunos que chegavam, mas 

também contribuiu para dinamizar a economia local e ampliar sua área de atuação.  

Antes os cursos eram concentrados no turno noturno e com isso grande parte 

dos deslocamentos das outras cidades para o Campus também só aconteciam à 

noite e eram em sua maioria restritos ao CAMEAM. Com a criação dos cursos 

diurnos, com atividades nos turnos da manhã e da tarde, muitos dos alunos 

procuraram residir em Pau dos Ferros, o que alavancou o mercado imobiliário, em 

especial o de pequenos apartamentos, e mesmo os que continuaram se deslocando 

até seu município de origem passaram a se utilizar de outros serviços em Pau dos 

Ferros, como o de restaurantes, por exemplo.  

Em se tratando dos docentes, o quadro dos ‘novos cursos’ nos primeiros anos 

era quase todo proveniente de outros centros, uma vez que havia poucos 

profissionais nessas áreas residentes em Pau dos Ferros e na região, com destaque 

para Natal, Mossoró e Fortaleza. Essa nova realidade acentuou a procura por 

moradias e fez com que os preços dos alugueis superassem os índices 

inflacionários, bem como aumentou a procura nos hotéis e pousadas da cidade, uma 

vez que alguns profissionais optaram pelo retorno semanal ao seu município de 

origem.  

Além da locação de imóveis, ampliou-se também a procura por terrenos e, por 

conseguinte, o preço desses terrenos, em especial, dos que ficavam mais próximos 

à universidade. Muitos profissionais optaram por fixar residência em Pau dos Ferros, 

e com a facilidade de crédito, construíram suas próprias casas, fazendo com que o 

setor de construção civil fosse um dos mais beneficiados.   

Importante ressaltar que os locais mais valorizados, além do Centro e do 

Bairro São Judas Tadeu, foram os bairros Princesinha do Oeste, Nações Unidas e 

Chico Cajá, ambos ficam à margem da BR-405 e próximos à UERN, ao Hospital 

Regional e ao IFRN. Vale salientar que a maioria das locações é para professores, 

alunos e familiares, e a preferência da localização do imóvel é o centro da cidade e 

os bairros próximos à UERN e ao IFRN (SILVA, 2010).  

Após a ampliação de novos cursos de graduação, fazendo um crescimento 

horizontal, teve início uma ampliação conhecida internamente por “crescimento 

vertical”. Foi a chegada à UERN de Pau dos Ferros da Pós-Graduação Stricto 

Sensu, com a oferta de cursos de Mestrado. O primeiro foi o Curso de Mestrado 
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Acadêmico em Letras, recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), que teve início em 2008. Em seguida, nos 

últimos dois anos, vieram mais dois mestrados, um Profissional em Letras e um 

Acadêmico em Ensino (este em parceria com o IFRN e com a UFERSA).  

Para termos uma visão da ampliação do quadro funcional da UERN–Pau dos 

Ferros com a ampliação das vagas através da criação dos quatro novos cursos, em 

2003, com a ampliação das vagas do curso de Letras que passou a oferecer a 

graduação em espanhol e mais uma turma de português no turno matutino, e com a 

implantação de cursos de mestrados, apresentamos a tabela 24 com a evolução dos 

técnicos e docentes no período.  

 

Tabela 24 - Quadro funcional do Campus da UERN em Pau dos Ferros (2000-

2010). 

Ano Docentes Técnicos e Pessoal de 
Apoio 

Total de servidores 

2000 36 22 58 

2001 40 22 62 

2002 40 22 62 

2003 40 25 65 

2004 49 26 75 

2005 97 33 130 

2006 118 30 148 

2007 132 50 182 

2008 131 55 186 

2009 139 62 201 

2010 137 82 229 

Fonte: UERN (2012b). Elaboração da Autora.  

 

Importante observar que até 2003 não temos quase nenhuma alteração no 

número de servidores, apenas com a implantação das primeiras turmas dos novos 

cursos de graduação, em 2004, é que tem inicio a ampliação de docentes e de 

técnicos, estes últimos com menor intensidade. Entretanto ao tomarmos o período 

entre 2003 e 2010, vemos que o número de docentes mais que triplicou, o mesmo 

acontecendo com o número de servidores técnicos.  

Quanto aos alunos, em 2003, o Campus tinha 577 alunos matriculados na 

graduação. Esse número vem aumentando gradativamente após a entrada das 

primeiras turmas dos ‘novos cursos’ em 2004, chegando em 2010 a 1522 alunos 
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matriculados nos cursos de graduação. O gráfico 14 mostra essa evolução no 

número de matrículas nos cursos de graduação do CAMEAM entre 2003 e 2010.  

 

Gráfico 14 - Matrículas nos cursos de Graduação do CAMEAM/UERN (2003-

2010) 

 

Fonte: UERN (2012b). Elaboração da Autora.  

 

Além da graduação, também são oferecidos no Campus de Pau dos Ferros, 

cursos de pós-graduação lato sensu (especializações) e a partir de 2008, como já 

informamos anteriormente, foi criado e aprovado pela CAPES, o Programa de Pós 

Graduação em Letras (PPGL), o qual passou a oferecer anualmente vagas para o 

mestrado acadêmico em letras.  Importante ressaltar que Pau dos Ferros foi a menor 

cidade do Brasil, em dimensão populacional, a ter um Curso de Mestrado aprovado 

pela CAPES.   

Esse mestrado, o primeiro integralmente da UERN, começou ofertando 11 

vagas, e, em 2010, já ofertava 28 vagas, vem qualificando profissionais de toda a 

região atendida por Pau dos Ferros, mas também tem recebido alunos de outros 

estados e até de outros países. Logo na primeira turma teve uma aluna de Teresina-

PI e outra do Peru (UERN, 2012b).  

Souza, Costa e Barbosa Júnior (2012) apresentam a percepção que os 

segmentos acadêmicos e a sociedade têm do Campus de Pau dos Ferros e das 

mudanças pelas quais o Campus passou na década de 2000. De acordo com os 
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autores, a maioria dos depoimentos ressalta o papel que o CAMEAM representa 

para a formação e crescimento profissional para Pau dos Ferros e região como 

oportunidade pioneira de formação em nível superior na região desde o final dos 

anos 1970, bem como o novo espaço que tem conquistado com a ampliação 

recente, não apenas em termos de quantidade, mas por realizar um trabalho com 

foco bem definido no sentido de “criar em Pau dos Ferros e região uma universidade 

de boa qualidade” (SOUZA; COSTA; BARBOSA JÚNIOR, 2012, p. 72).  

Os autores ressaltam, ainda, que essas percepções revelam muitos dos 

sentidos sobre o ensino superior na região do Alto Oeste Potiguar e de forma mais 

ampla, do próprio Brasil, já que muitas das universidades brasileiras, apesar das 

dificuldades enfrentadas exercem grande importância na formação de seus cidadãos 

e no desenvolvimento das regiões que atuam.  

A atuação regional do Campus de Pau dos Ferros pode ser melhor entendida 

quando verificamos as matrículas por município e também a origem dos egressos 

diplomados nos cursos de graduação da UERN em Pau dos Ferros. O gráfico 15 

traz a origem dos alunos matriculados no segundo semestre de 2012 e a origem dos 

egressos formados até novembro de 201278.  

 
Gráfico 15 – Municípios de origem dos alunos matriculados nos cursos de 

graduação do Campus da UERN em Pau dos Ferros e dos egressos deste 

Campus - 2012 

 

Fonte: UERN (2013). Elaboração da Autora.  

 

                                                             
78

 Em virtude da informatização dos dados acadêmicos ter ocorrido apenas recentemente, o 
coordenador do Sistema de Administração Escolar (SAE) da UERN, não soube informar se estes 
egressos são desde as primeiras turmas formadas, ou se é apenas da década de 1990 em diante.  
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Ao observar o gráfico 15 podemos ver a centralidade que Pau dos Ferros tem 

no âmbito da oferta de educação superior e sua atuação regional. Dos 1803 alunos 

matriculados nos cursos de graduação do CAMEAM, 461, cerca de 25% são de Pau 

dos Ferros. São 64 munícipios que enviam alunos apenas para os cursos de 

graduação do CAMEAM. Esse quantitativo de municípios tende a aumentar se 

formos levar em conta também a origem dos alunos dos cursos de pós-graduação 

lato e stricto sensu.  

 

5.2.2 Saúde 

 

No Rio Grande do Norte, o processo de regionalização da saúde teve início 

em 1975, através de um projeto elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde, sob a 

supervisão de técnicos da SUDENE. O modelo que tinha como objetivo 

descentralizar a administração como forma de promover atendimento imediato às 

comunidades de forma regionalizada foi implantado levando-se em conta a 

polaridade vigente nas regiões administrativas do estado, utilizando os mesmos 

parâmetros da proposta das ‘regiões de planejamento’ elaboradas pelo IBGE à 

época.  

Esta estrutura inicial foi redesenhada, e as regiões passaram a ser chamar 

Diretorias Regionais de Saúde. Os municípios sedes dessas DIRES eram: Natal, 

São José de Mipibu, João Câmara, Santa Cruz, Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros.  

Durante esse período, houve mudanças de denominações e funções dessas 

diretorias, até que em 2001, foram criadas as estruturas vigentes até hoje, as 

URSAPs, cujas responsabilidades são “supervisionar, coordenar e assessorar as 

politicas e os serviços de saúde pertencentes à Secretaria Estadual de Saúde e/ou 

municípios sob sua jurisdição” (FEITOSA, 2013, p. 47).  

As políticas de saúde mais recentes como o Pacto pela Saúde, lançado em 

2006, pouco modificaram a regionalização da saúde no estado. Com o novo projeto, 

foram definidas 08 regiões de saúde para o Rio Grande do Norte, sendo 06 delas 

nos mesmos recortes das URSAPs, como novidades tivemos a institucionalização 

da região de saúde Metropolitana e a criação da região de saúde de Açu, a qual 

ficou sem sede de URSAP no território, e subordinada às URSAPs de Mossoró e de 

João Câmara. Essa ausência de jurisdição de referencia das URSAP tem causado 
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uma desarticulação institucional no processo de trabalho e de pactuação.  

(FEITOSA, 2013) 

O fato de Pau dos Ferros ter atuado desde o início do processo de 

regionalização como município sede (polo regional de saúde) do Alto Oeste 

Potiguar, já demonstra sua influência regional em termos de prestação dos serviços 

saúde pública.  

A construção do hospital regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (HCCA), 

inaugurado em 1990, vem reforçar essa polaridade e ampliar, inclusive sua área de 

atuação. De acordo com o relatório de gestão (2011) o HCCA atende 37 municípios 

do Alto Oeste além de cidades fronteiriças dos estados da Paraíba e do Ceará.  

Além desse hospital, existem em Pau dos Ferros outras unidades de saúde 

públicas e privadas, totalizando 71 unidades, cuja distribuição por tipo de 

estabelecimento está na tabela 25, a seguir.  

 
Tabela 25 – Pau dos Ferros - Número de estabelecimentos por tipo de 

prestador segundo o tipo de estabelecimento (2010).  

Tipo de estabelecimento Público Privado Total 

Central de Regulação de Serviços de Saúde               1                 -                  1  

Centro de Atenção Psicossocial               1                 -                  1  

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde              12                 -                12  

Clinica Especializada/Ambulatório Especializado                -                9                  9  

Consultório Isolado                -               21                21  

Farmácia Medic Excepcional e Prog Farmácia 
Popular               1                 -                  1  

Hospital Geral               1                 -                  1  

Secretaria de Saúde               1                 -                  1  

Unid Mista - atend 24h: atenção básica, intern/urg                -                2                  2  

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia               2               18                20  

Unidade de Vigilância em Saúde               1                 -                  1  

Unidade Móvel Terrestre               1                 -                  1  

Total              21               50                71  

Fonte: CNES (2010). Adaptada pela Autora. 
Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS.  

 

Apesar do crescimento dos estabelecimentos privados, quando observamos a 

atuação dos profissionais da área da saúde, constatamos que a grande maioria 

atende pelo SUS. A tabela 26 aponta que mais de 90% dos médicos atendem pelo 

sistema público, já nas categorias vinculadas à enfermagem, todos os profissionais 

atendem pelo SUS. Os menores índices ficam para as categorias de cirurgião 
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dentista e psicólogo, que são profissões mais direcionadas ao mercado, mesmo 

assim mais da metade dos profissionais atendem pelo SUS.  

Importante ressaltar que esses dados trazem um quantitativo de profissionais 

que não refletem bem a realidade vivenciada em Pau dos Ferros, uma vez que a 

contagem é feita de acordo com o vínculo que os profissionais mantêm com as 

unidades, ou seja, se o profissional atende em mais de uma unidade de saúde seu 

nome estará contado em quantas ele atender.  

 

Tabela 26 - Pau dos Ferros – Recursos Humanos da área de saúde, segundo 

categorias selecionadas (2010) 

Categoria Total Atende ao SUS 

Quantidade % 

Médicos 198 183 92,42 

* Anestesista 11 11 100,00 

* Cirurgião Geral 22 21 95,45 

* Clínico Geral 49 46 93,87 

* Gineco Obstetra 31 28 90,32 

* Médico de Família 11 11 100,00 

* Pediatra 11 9 81,81 

* Psiquiatra 3 2 66,66 

* Radiologista 16 13 81,25 

Cirurgião dentista 26 18 69,23 

Enfermeiro 31 31 100,00 

Fisioterapeuta 11 9 81,81 

Fonoaudiólogo 9 7 77,77 

Nutricionista 7 7 100,00 

Farmacêutico  26 23 88,46 

Assistente social 8 8 100,00 

Psicólogo 6 4 66,66 

Auxiliar de enfermagem 138 138 100,00 

Técnico de enfermagem 50 50 100,00 
Fonte: CNES (2010). Adaptada pela Autora.  
Nota: se um profissional tiver vínculo com mais de um estabelecimento, ele será contado tantas 
vezes quantos vínculos houver.  

 

A ampliação dos estabelecimentos privados tem ocorrido de forma 

espacialmente concentrada; enquanto as unidades básicas de saúde estão 

distribuídas entre os bairros, os hospitais e as clínicas particulares se concentram 

nos bairros mais nobres. De acordo com Fernandes e Ferreira (2012), o Centro da 

cidade e o bairro Princesinha do Oeste, concentram juntos 74% dos 

estabelecimentos de saúde em Pau dos Ferros.  
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Em termos de localização, é importante salientar que essa concentração 

‘favorece’ as pessoas que vem de outros munícipios em busca dos serviços de 

saúde em Pau dos Ferros, uma vez que é no centro que se encontram a maioria dos 

estabelecimentos comerciais e de serviços, bem como é no centro da cidade que 

ficam as paradas dos carros ‘de linha’ proveniente das outras cidades. No caso do 

bairro Princesinha, este fica às margens da BR-405 e próximo ao hospital regional e 

à Central de Distribuição de Remédios do RN (UNICAT). 

Como forma de corroborar a atuação regional de Pau dos Ferros, 

apresentamos indicadores referentes às Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) 

e aos Boletins Procedimentos Ambulatoriais (BPA-I79, APAC-Principal e APAC-

secundário) realizados em Pau dos Ferros no ano de 2010, de acordo com o 

município de origem das pessoas atendidas nas unidades de saúde públicas e 

privadas (desde que pagas pelo SUS). 

De acordo com o Ministério da Saúde, a institucionalização do BPA-I permite 

coletar informações vitais sobre o perfil epidemiológico da população brasileira e ao 

registrar o município de origem do paciente e o município no qual ele foi atendido 

possibilita conhecer a mobilidade da população entre os municípios em busca de 

atenção à saúde.  

O Ministério da Saúde (2012, p. 5) reforça ainda que, 

 

O conhecimento desta mobilidade populacional é vital para a 
organização territorial de serviços de saúde assim como para a 
pactuação entre os gestores estaduais e municipais de oferta e de 
demanda por serviços.  

 

De um total de 768.315 atendimentos ambulatoriais realizados em 2010, 

613.820 (79,9%) foram classificados como Boletim de Procedimento Ambulatorial 

Consolidado (BPA-C), os quais não trazem informações sobre os municípios de 

origem.  

Tivemos em 2010, 154.495 atendimentos ambulatoriais com registro de 

município de origem, dos quais pouco mais da metade (54,78%) tiveram origem no 

próprio município, os demais atendimentos foram de pessoas que residem em 

outros municípios do Rio Grande do Norte, e de municípios fronteiriços. Já as 

                                                             
79

 A Portaria SAS/MS n° 709, de 27 de dezembro de 2007 institui um novo instrumento de registro no 
SIA de forma individualizada somando-se a já existente APAC (MS, 2009).   
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internações nas unidades de saúde de Pau dos Ferros contabilizaram em 2010, 

4.634, das quais menos de 1/3 são provenientes de Pau dos Ferros.  

Ao total foram identificados pacientes de 56 munícipios que receberam 

atendimento em Pau dos Ferros, seja em nível ambulatorial ou de internação. 

Apesar da maioria dos atendimentos serem a pessoas dos municípios do Alto Oeste 

Potiguar, na área de atuação da VI URSAP, também foram registrados atendimentos 

a pessoas de outras regiões do Rio Grande do Norte, bem como a pessoas 

residentes no Ceará e na Paraíba.  

O gráfico 16 a seguir apresenta os dados relativos aos municípios de origem 

das internações e dos procedimentos ambulatoriais realizados em Pau dos Ferros 

com recursos do SUS, em 2010.  

 
Gráfico 16 - Pau dos Ferros - Movimentos de AIH e procedimentos 

ambulatoriais (BPA-I, APAC principal e APAC secundário) realizados em 2010 

(em percentual).   

 

Fonte: SMS (2012). Elaborado pela autora. 
Nota: Foram selecionados os 15 munícipios com maiores volumes de procedimentos realizados, e os 

demais foram contabilizados como outros municípios.  

 

De forma geral podemos afirmar que esses dados corroboram as citações 

feitas pelos municípios no REGIC sobre a procura de Pau dos Ferros para os 

serviços de saúde, cuja variável foi apontada pelo maior número de municípios, 

quando perguntados qual município as pessoas procuram os serviços de saúde. 

Como forma de corroborar os dados apontados pelo REGIC e por outras instituições 
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no que se refere a atuação regional de Pau dos Ferros, apresentamos no próximo 

tópico a mobilidade pendular na região em análise, tomando como polo a cidade de 

Pau dos Ferros com base na análise dos fluxos populacionais para trabalho e 

estudo. 

 

5.3 A mobilidade pendular na região: uma análise dos fluxos populacionais 

para trabalho e estudo 

 

Os estudos com base nos movimentos pendulares estão vinculados a uma 

das linhas tradicionais de pesquisa em Geografia urbana, a identificação de áreas de 

influência ou regiões funcionais. Essas áreas seriam essencialmente, de mercado de 

trabalho, econômicas e metropolitanas. Essas áreas metropolitanas estão 

relacionadas a um sistema de assentamento orientado para a produção, que tem 

suas origens no século 19, com a ‘cidade industrial’. Nessa forma de assentamento, 

os deslocamentos para o trabalho assumem importância crescente80.  

Moura, Branco e Firkowski (2005, p. 122) ressaltam que as mudanças 

recentes que alteraram a produção e sua organização, bem como os meios de 

transporte e de comunicação, associadas às mudanças nos padrões demográficos, 

ampliaram de forma significativa as “áreas econômicas regionais”, redefinindo o 

conceito de área metropolitana “área ampliada de vida local caracterizada por alta 

densidade de movimento pendular – que passa a ser o principal indicador do espaço 

de atividade da comunidade”.  

De acordo com Jardim (2011), a mobilidade pendular associa-se à questão da 

infraestrutura urbana, em especial aos transportes urbanos - municipal e 

intramunicipal, e possibilita identificar as ligações entre municípios que constituem 

aglomerações urbanas, permitindo o planejamento integrado das redes de 

transporte disponíveis para atender diferentes pontos das aglomerações urbanas.  

Esse avanço nos transportes tem favorecido a ocorrência de um aumento 

significativo das distâncias entre o local de origem e de destino desses 

                                                             
80 No Brasil, o IBGE utilizou o deslocamento diário de população entre o local de residência e o de 

trabalho no processo de delimitação das áreas metropolitanas. Na época, eram considerados 
municípios integrados aqueles que tivessem “pelos menos 10% de sua população total 
deslocando-se diariamente, em viagens intermunicipais, para o município que contém a cidade 
central ou outros municípios da área.” (GALVÃO et. al., 1969, p.61).  
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deslocamentos. Desse modo, a mobilidade tem relação direta com os transportes e 

estes com a dimensão e segmentação da cidade, de modo que os “deslocamentos 

diários” ou “migrações pendulares” passam a ter espaço na atual agenda de 

pesquisa urbana.  

O IBGE considera como movimento pendular aquele que se refere aos 

deslocamentos para trabalho e/ou estudo fora do município de residência. Tais 

movimentos se dão em razão das necessidades da população seja para trabalho, 

em diversos setores da economia, ou para estudo uma vez que a oferta de cursos e 

as modalidades de ensino superior ainda são concentradas em determinadas 

cidades, na maioria das vezes nas capitais e/ou nos chamados centros 

intermediários, com destaque para as cidades médias. De forma que analisar os 

chamados movimentos pendulares se faz importante para melhor compreender a 

dinâmica urbana no que se refere ao uso e sua ocupação.  

Estudos recentes na área urbana e regional tem apontado o fenômeno da 

mobilidade pendular como elemento central para compreensão das dinâmicas de 

integração urbana. De acordo com Moura (2009), os movimentos pendulares estão 

associados a mudanças socioeconômicas e são apontados como uma expressão da 

reestruturação do trabalho e do capital com implicações na estrutura urbana, na 

circulação de pessoas, nas vias de acesso e nos transportes. Conforme Moura 

(2009, p. 50),  

Esse movimento vem adquirindo crescente visibilidade nas grandes 
cidades, dada sua associação com as demandas por transporte e 
vias de circulação, incidindo de maneira decisiva no funcionamento 
cotidiano e na projeção estratégica das cidades, tanto para pessoas 
como para empresas e instituições. 

  

Além de identificar o volume dos deslocamentos é importante também 

verificar a proporção destes em relação à população que trabalha e a população que 

estuda. Para isso se faz necessário que os dados de trabalho e estudo estejam 

separados, o que foi possível com os dados do censo do IBGE de 2010, uma vez 

que a pergunta sobre deslocamento pendular foi separada em dois blocos; um para 

trabalho e outro para estudo. Esse desmembramento foi considerado um avanço em 

relação ao censo de 2000 (ERVATTI e OLIVEIRA, 2011). 

A quantidade de pessoas que se desloca do município de origem para 

trabalhar ou estudar duplica em 2010, são 14.300.126 pessoas, das quais 
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10.117.175 (70,75%) saem do seu município apenas para trabalhar (IBGE, 2010). O 

censo mostra ainda que pouco mais de 600 mil pessoas deslocam-se para trabalho 

e estudo. Os dados referentes aos deslocamentos para trabalho permitem ainda 

investigar se esses movimentos são diários e o tempo gasto nos deslocamento, 

fornecendo informações fundamentais para o diagnóstico, avaliação e o 

planejamento do espaço urbano, especialmente nas grandes e médias cidades.  

Apesar da análise do movimento pendular ser mais usada para entender a 

dinâmica das grandes cidades, acreditamos que sua utilização para entender a 

dinâmica regional de Pau dos Ferros se faz pertinente, uma vez que, sua área de 

influência é relativamente grande em virtude da oferta de serviços públicos com 

destaque para o ensino superior e serviços de saúde, e da diversidade do comércio 

e dos demais serviços privados que além de atrair consumidores da região também 

serve como ‘bacia’ de empregos para a população dos municípios vizinhos.   

Em termos de fluxo de pessoas que realizam movimento pendular, Pau dos 

Ferros assume o 11º lugar no Estado em 2010, quando em 2000 era 13º, passa de 

1.511 pessoas em 2000 para 4.987 em 2010, em valores absolutos, o número de 

pessoas que realizam mobilidade é, em 2010, três vezes maior que em 2000. A 

maior parte deste crescimento aconteceu na entrada de pessoas, que cresce de 

1.051 em 2000 para 3.862 em 2010, um incremento de 2.811 pessoas. Em termos 

percentuais podemos dizer que 77,44 do fluxo de movimento pendular em Pau dos 

Ferros é de entrada, o que o caracteriza como um município receptor de pessoas; 

interessante ressaltar que em 2010, Pau dos Ferros foi responsável por 20,28% das 

entradas em sua área de influência, em 2000 este percentual era de 16,17%.81  

Para Dantas e Clementino (2013c), esses dados corroboram a importância de 

Pau dos Ferros para a região e a ampliação de suas funções urbanas, em especial 

no que se refere à oferta de ensino e de postos de trabalho para sua área de 

influência.  

Tomando os municípios que compõe a área de influência de Pau dos Ferros 

observamos que os maiores fluxos de saída em 2010 ocorreram nos municípios de 

Apodi (RN), Catolé do Rocha (PB), Uiraúna (PB) e Pau dos Ferros (RN) com 

participações de 8,78%, 6,0% 4,52% e 4,08% no total do fluxo de saída da área de 

estudo. Em termos de fluxos de entrada, depois de Pau dos Ferros com 20,28% dos 

                                                             
81

 Todos os dados referentes ao movimento pendular tem como fonte os microdados da Amostra dos Censos do 
IBGE de 2000 e 2010, compilado pela autora. 



224 
 

 
 

fluxos, temos em segundo lugar Catolé do Rocha (PB) com 8,55%; e logo em 

seguida Apodi (RN) e Caraúbas (RN) com 5,03% e 4,51% respectivamente. 

Moura, Branco e Firkowski (2005) destacam também que salvo algumas 

exceções “a proporção dos deslocamentos nos polos sempre era a menor do 

conjunto regional”. Vimos que esse fenômeno ocorre também em nossa área de 

estudo, uma vez que a taxa de saída de Pau dos Ferros é de 4,1 da população, 

empatando com Pereiro (CE) como a mais baixa entre os municípios selecionados, 

na área de estudo apenas Martins, Venha Ver e João Dias apresentam taxas de 

saída menores, o que pode ter acontecido em virtude da própria geografia da região, 

as duas primeiras cidades encontram-se em regiões serranas, e/ou da própria 

dificuldade de mobilidade, em virtude da falta de vias asfaltadas ou das péssimas 

condições das estradas existentes.  

Além de identificar o volume dos deslocamentos é importante também 

verificar a proporção destes em relação à população que trabalha e a população que 

estuda.  

 

As maiores proporções de movimentos de partida pressupõem baixa 
capacidade interna de absorção de mão-de-obra ou de oferta de 
serviços educacionais compatíveis com as necessidades da 
população. Demonstram o papel desses municípios como 
‘dormitórios’, realizando importante função na dinâmica da 
aglomeração. Aqueles com maior dinamismo econômico quase 
sempre apresentam baixa proporção de deslocamentos, mesmo 
quando ocorrem altos volumes (DESCHAMPS, et al., 2007, p. 6). 

 

Tomando como polo, o município de Pau dos Ferros, fizemos uma seleção 

dos municípios que tiveram em 2010 fluxos de destino de mais de 50 pessoas para 

Pau dos Ferros (tabela 27). Destes municípios foram analisadas as proporções dos 

fluxos de pendularidade para saída e para entrada em relação à população total, 

bem como os percentuais de fluxos para trabalho em relação à população ocupada 

e os percentuais de fluxos para estudo em relação aos estudantes.  

Podemos observar que a exceção de Pau dos Ferros, todos os demais 

municípios têm taxa de mobilidade (saída) superior à taxa de atração (entrada), o 

que corrobora nossa hipótese de que Pau dos Ferros ao atuar como centro de 

serviços atrai estudantes e trabalhadores de uma quantidade significativa de 

municípios o que acentua seu papel de intermediação para além do Alto Oeste 
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Potiguar, ao expandir sua influência para outras microrregiões do Rio Grande do 

Norte e para os estados da Paraíba e do Ceará.  

 

Tabela 27 - Proporção dos fluxos de pessoas para trabalho e/ou estudo em 

relação a população total, só trabalho em relação à população ocupada e só 

estudo em relação à população estudante, municípios selecionados(1) – 2010. 

 
 
MUNICÍPIO 

SAÍDA (ORIGEM)  ENTRADA (DESTINO)  

% fluxos para 
trabalho e/ou 
estudo/ 
população 
total 

% fluxos para 
trabalho/ 
população 
ocupada 

% fluxos 
para 
estudo/ 
população 
estudante 

% fluxos para 
trabalho e/ou 
estudo/ 
população 
total 

% fluxos para 
trabalho/ 
população 
ocupada 

% fluxos 
para 
estudo/ 
população 
estudante 

Água Nova(RN) 6,0 10,2 8,2 2,2 5,5 1,2 

Alexandria(RN) 5,7 9,1 9,6 4,1 5,2 7,5 

Apodi(RN) 7,0 7,8 12,7 2,8 4,3 3,3 

Doutor 
Severiano(RN) 

8,0 6,8 14,3 0,6 1,1 0,1 

Encanto(RN) 10,0 16,3 11,7 1,4 2,8 1,0 

Ererê(CE) 7,1 14,6 6,5 2,1 3,7 2,5 

Francisco 
Dantas(RN) 

12,9 18,1 17,7 3,3 2,7 7,0 

Itaú(RN) 8,4 10,5 14,7 6,1 6,7 10,8 

José da 
Penha(RN) 

7,1 11,6 11,7 1,7 2,4 3,0 

Marcelino 
Vieira(RN) 

6,7 13,4 8,3 3,7 2,6 8,7 

Pau dos 
Ferros(RN) 

4,1 7,6 4,7 13,9 16,7 26,3 

Pereiro(CE) 4,1 6,1 5,1 3,7 4,0 6,3 

Pilões(RN) 7,1 13,8 13,9 3,6 6,3 6,9 

Portalegre(RN) 5,9 8,8 8,7 2,8 4,4 3,8 

Rafael 
Fernandes(RN) 

9,2 17,7 13,5 2,0 2,6 4,3 

Riacho de 
Santana(RN) 

6,1 10,1 11,8 1,8 1,5 4,2 

São Fco. do 
Oeste(RN) 

9,2 15,6 12,6 1,3 0,8 3,5 

São Miguel(RN) 4,3 6,6 6,5 3,5 3,0 7,4 

Severiano 
Melo(RN) 

10,0 14,4 18,4 3,8 4,1 7,9 

Taboleiro 
Grande(RN) 

6,6 5,6 15,5 4,2 8,9 3,7 

Tenente 
Ananias(RN) 

7,6 15,3 10,2 2,0 2,1 4,9 

Fonte: IBGE – Censo demográfico, 2010 (apud DANTAS e CLEMENTINO, 2013c, p. 25).  
(1)

 Municípios da área de influência de Pau dos Ferros (inclusive P Ferros) que estabelecem fluxos superiores a 50 pessoas 
com Pau dos Ferros.  

 

Por outra perspectiva, os dados nos permitem verificar que a grande maioria 

dos municípios não dispõe dos serviços básicos para a atendimento a população em 

idade de estudar, nem dispõe de atividades econômicas capazes de assegurar 

emprego à população economicamente ativa, o que justifica que 13 (treze) dos 20 

(vinte) municípios tenham índices proporcionais de saída para trabalho em relação à 

população ocupada superiores a 10%, chegando em alguns municípios a 18,1 e 



226 
 

 
 

17,7 é o caso dos municípios de Francisco Dantas e Rafael Fernandes, 

respectivamente.  Vale salientar que ambos fazem fronteira física com Pau dos 

Ferros e estão a uma distância média de 14 km.  Fenômeno semelhante acontece 

com as proporções de saídas para estudo em relação à população estudante.  

Observando as proporções de entrada, Pau dos Ferros apresenta os maiores 

índices tanto em termos de trabalho como de estudo. São 16,7 de trabalhadores em 

relação à população ocupada, seguido de longe por Taboleiro Grande (8,9). Os 

dados do fluxo de entrada para estudo são ainda maiores (26,3), ou seja, mais de 

um quarto das pessoas que estudam em Pau dos Ferros vem de outros municípios.  

Importante ressaltar que a atratividade que Pau dos Ferros representa em 

termos de oferta de trabalho, decorre também da oferta de melhores salários. Uma 

análise dos dados do rendimento do trabalho principal das pessoas que realizam 

movimento pendular aponta que os rendimentos dos que se deslocam para Pau dos 

Ferros é bem superior aos que deslocam para outros municípios. A tabela 28 mostra 

esses dados por classe de rendimento em salários mínimos.  

 
Tabela 28 - Proporção de Pessoas residentes em municípios da Área de 

Influência de Pau dos Ferros, que realizam movimento pendular para trabalho 

em Pau dos Ferros ou em Outros municípios, segundo classe de rendimento 

da atividade principal – 2010. 

Salário 
(SM) 

Pessoas que realizam movimento pendular para trabalho (%) 

Ocupadas em Pau dos Ferros Ocupadas em Outros Municípios 

Até 1 27,1 40,8 

1 a 3 48,9 49,1 

3 a 5 8,8 5,3 

Mais de 5 15,1 4,8 

Total 100,0 100,0 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 (Microdados da Amostra)  

 

Além de ter um percentual menor de pessoas ocupadas com rendimento de 

até 1 salário mínimo (27% dos que trabalham em Pau dos Ferros e mais de 40% dos 

ocupados em outros municípios), a maior diferença ocorre nas faixas de maior 

rendimento, com destaque para os que recebem mais de 5 salários mínimos. Nesta 

faixa, se encontram 15% dos que trabalham em Pau dos Ferros, e apenas 4,8% 

(1/3) dos que trabalham em outros municípios.  

Como forma de aprofundar nossa análise sobre o movimento pendular na 

área de influência de Pau dos Ferros, elaboramos uma matriz origem-destino dos 56 
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municípios que compõe nossa área de estudo, o que nos permitiu separar os 

movimentos internos, dos demais deslocamentos das pessoas que residem na área 

em epígrafe, além de permitir verificar também a origem e o destino dos 

deslocamentos, ou seja, o sentido dos fluxos.  

Os deslocamentos dentro da área de influência totalizam 11.592, sendo 6.596 

(56,9%) para estudo e 4.996 (43,09%) para trabalho. Como era de esperar, Pau dos 

Ferros exerce importante polarização sobre os demais e recebe 29,03% do fluxo de 

pendularidade da sua área de influência. Já os principais municípios de origem são 

Apodi com 7,08%, seguido por São Miguel (3,89%), Encanto (3,7%), Rafael 

Fernandes (3,5%), Pau dos Ferros (3,34%) e Uiraúna-PB (3,17).  

Essa distribuição indica a existência de uma certa complementaridade na 

integração entre os municípios, vez que a participação de Pau dos Ferros nas 

saídas também é significativa. Estes deslocamentos com origem em Pau dos Ferros 

têm como principais destinos os municípios de Alexandria (14,7%), São Miguel 

(10,3%) e Encanto (9,53%), sendo que estes dois últimos municípios recebem quase 

em sua totalidade fluxos pendulares para trabalho, e apenas Alexandria recebe parte 

maior do fluxo de pendularidade para estudo. 

Como forma de apreender melhor como esses deslocamentos impactam em 

Pau dos Ferros e nos demais municípios da sua área de influência, utilizaremos 

alguns indicadores tradicionalmente utilizados para o estudo de fluxos migratórios o 

que nos possibilitará apreender não apenas o peso absoluto, mas também o peso 

relativo que essas pessoas possuem sobre o volume total da população residente no 

município.  

Ojima e Marandola Jr (2012) utilizaram essa análise como forma de 

apreender a importância dos deslocamentos pendulares mesmo fora das regiões 

metropolitanas, como é o caso do nosso estudo.  

De acordo com os autores, a taxa líquida de pendularidade é um indicador 

importante, pois ajuda a entender o impacto que as entradas de deslocamentos 

pendulares causam no total populacional do município. Utilizando esta ferramenta, 

pode-se, por exemplo, visualizar que um município de menor porte pode ‘depender’ 

mais dos fluxos de pendularidade, embora o município-sede da região responda 

pela maior parte da pendularidade absoluta. (OJIMA E MARANDOLA JR, 2012). 
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Já o índice de eficácia da pendularidade (IEPend) informa a posição de cada 

município em termos de sua capacidade de oferecer ou atrair mão-de-obra. Este 

indicador foi adaptado da proposta das Nações Unidas de mensuração de atração e 

expulsão migratória do por Ojima e Marandola Jr (2012). O IEPend varia de -1 (alta 

expulsão) a 1 (alta atração), sendo os valores muito próximos a zero considerados 

como áreas de circulação, ou seja, recebem tanto quanto expulsam população.  

 A tabela 29 traz alguns indicadores de mobilidade pendular entre os 

municípios da área de influência de Pau dos Ferros82.  

 
Tabela 29 - Indicadores de mobilidade pendular para trabalho e estudo – Área 

de Influência de Pau dos Ferros (2010) 

Município Saída Entrada Saldo 
pendular 

Pendularidade 
bruta 

Taxa pend 
líquida  

IEPend 

Pau dos Ferros-RN 388 3366 2978 3754 10.73811 0.793287 

 Apodi-RN 821 378 -443 1199 -1.27383 -0.36947 

 São Miguel-RN 451 409 -42 860 -0.18954 -0.04884 

 Patu-RN 160 631 471 791 3.93681 0.595449 

Catolé do Rocha-PB 249 528 279 777 0.972125 0.359073 

 Uiraúna-PB 368 326 -42 694 -0.28799 -0.06052 

Umarizal-RN 268 408 140 676 1.312213 0.207101 

Pereiro-CE 309 334 25 643 0.160442 0.03888 

Alexandria-RN 318 306 -12 624 -0.08905 -0.01923 

Itaú-RN 301 302 1 603 0.01796 0.001658 

Total 10+ 3633 6988 3355 10621 1.811447 0.315884 

Demais Municípios 7959 4604 -3355 12563 -1.31042 -0.26705 

Fonte: IBGE (2010) Microdados da amostra. Elaboração da autora.  

Notas: 1)Taxa líquida de pendularidade = quociente do saldo pendular pelo total populacional (em %). 

            2) IEPend = Quociente entre o saldo pendular e a pendularidade bruta. 

 

Os dez municípios com maiores fluxos de pendularidade, respondem por 

45,81 de toda a mobilidade da região em estudo e por 60,28 das entradas. São em 

sua maioria municípios com saldo pendular positivo, apresentam número de 

entradas superior ao número de saídas.  

Pau dos Ferros se confirma como o grande receptor de fluxos de sua área de 

influência em todos os indicadores apresentados. Com IEPend de 0,79 confirma seu 

poder de atração de pessoas para trabalho e estudo. Em termos de impactos deste 

                                                             
82

 Tendo em vista a dimensão da área de influência (55 municípios), o que inviabiliza a apresentação 
de todos os municípios, optamos por apresentar dos 10 municípios com os maiores fluxos, que 
representam quase a metade do movimento pendular na região.   
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fluxos na população do município, Pau dos Ferros também apresenta o maior 

percentual (10,7%), o que corrobora os dados apresentados anteriormente (tabela 

27) que mostrava altos percentuais do município em termos de participação dos 

fluxos de entrada para trabalho na população ocupada (16,7) e dos fluxos de 

entrada para estudo entre a população que estuda (26,3).   

Os municípios de Patu (RN), Umarizal (RN) e Catolé do Rocha (PB), também 

apresentaram índices que denotam seu poder de atração. Tanto a taxa de 

pendularidade líquida, quanto o IEPend desses municípios apontaram valores 

positivos. Vale ressaltar que essas cidades são consideradas cidades-pólos em suas 

respectivas microrregiões e ambas oferecem ensino superior público, em Patu e em 

Umarizal, temos unidades (Campus/Nucleo) da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, e em catolé do Rocha temos um Campus da Universidade Federal 

de Campina Grande.   

Como município expulsor, identificamos Apodi (RN) com IEPend (-0,36), o 

que pode decorrer de sua localização de proximidade e facilidade de locomoção (BR 

405) tanto com Pau dos Ferros, como com Mossoró. Esta última é a segunda cidade 

do Estado, cuja dinâmica permite oferecer maiores e melhores vagas de empregos, 

além de sediar as duas maiores universidades do Oeste Potiguar (UERN e 

UFERSA). Os demais municípios apresentaram IEPend próximos a zero, e, portanto 

podem ser considerados como municípios de rotatividade pendular.  

Apesar da importância destes 10 munícipios em termos de pendularidade 

total, consideramos pertinente analisar esses indicadores também para os 10 

munícipios que mantém maiores fluxos com Pau dos Ferros, tendo em vista que Pau 

dos Ferros se apresenta como município-sede ou município-polo.  

Os dados apresentados na tabela 30 corroboram nossa tese da centralidade 

de Pau dos Ferros entre os municípios da região, bem como dependência que esses 

municípios, em especial, os mais próximos tem em relação ao trabalho e ao acesso 

ao ensino, com destaque para o ensino superior. Com exceção de Marcelino Vieira, 

todos os demais municípios apresentam taxa de pendularidade líquida negativa, ou 

seja ‘perdem’ diariamente parte significativa de sua população para outros 

municípios, dados corroborados pelo IEPend, que os classifica como municípios 

com alta taxa de expulsão.  
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Tabela 30 - Indicadores de mobilidade pendular para trabalho e estudo – dos 

10 municípios com maiores fluxos para Pau dos Ferros83 (2010) 

Município Saída Entrada Saldo 
pendular 

Pendularidade 
bruta 

Taxa pend 
liquida  

IEPend 

Encanto 430 74 -356 504 -6.80949 -0.70635 

Rafael Fernandes 406 58 -348 464 -7.41688 -0.75 

Francisco Dantas 333 42 -291 375 -10.1253 -0.776 

Marcelino Vieira 259 275 16 534 0.193587 0.029963 

São Francisco do 
Oeste 

223 49 -174 272 -4.49148 -0.63971 

Portalegre 264 53 -211 317 -2.8916 -0.66562 

Água Nova 165 66 -99 231 -3.31769 -0.42857 

José da Penha 276 100 -176 376 -2.99932 -0.46809 

Doutor Severiano 318 39 -279 357 -4.29561 -0.78151 

Riacho de Santana 232 24 -208 256 -5.00361 -0.8125 

Fonte: IBGE (2010) Microdados da amostra. Elaboração da autora.  

Notas: 1)Taxa líquida de pendularidade = quociente do saldo pendular pelo total populacional (em %). 

            2) IEPend = Quociente entre o saldo pendular e a pendularidade bruta. 

 

Identificados os principais munícipios de alta expulsão, cabe mostrar o 

direcionamento destes fluxos. Pau dos Ferros apresenta os maiores índices de 

munícipio com alta atração, o que corrobora nossa tese de centralidade de Pau dos 

Ferros tanto na oferta de mão de obras como na prestação de serviços, em especial 

serviços educacionais. Como forma de verificar a origem dos fluxos que se 

direcionam diariamente para Pau dos Ferros, em busca de trabalho e/ou estudo, 

foram elaborados dois mapas, o mapa 13 com o direcionamento dos fluxos de 

trabalho e o mapa 14 com o direcionamento dos fluxos de ensino.  

Como parâmetro de agrupamento foi utilizado o modo de distribuição por 

quantil84, por consideramos o mais adequado à análise dos fluxos. Fizemos a divisão 

em 5 partes, o que nos permite verificar as fatias em percentuais de 20%, por 

exemplo, os 20%+ (os municípios que enviam maiores quantidades de pessoas para 

trabalho).  

Ao observar o direcionamento do fluxo de pessoas para trabalho em Pau dos 

Ferros, (mapa 13), os 20% dos municípios com maiores fluxos são compostos por 

                                                             
83

 O município de São Miguel-RN está entre os 10 com maiores fluxos para Pau dos Ferros, mas 
como ele está entre os 10 maiores fluxos da área de influência, foi incluído na tabela 29.  

84
 Essa operação foi realizada no terraview, o qual permite utilizar os como paramento de 

agrupamento os modos: passos iguais, valor único, quantil e desvio padrão. Escolhemos o modo 
quantil, o qual divide as classes conferindo a cada classe o mesmo número de ocorrências em 
cada uma delas.  



231 
 

 
 

aqueles fazem fronteira física com este município e estão em uma média de 20 km 

de distância da sede, chegam a formar uma espécie de ‘círculo’ ao redor de Pau dos 

Ferros. São municípios pequenos, com população inferior a 10 mil habitantes e 

quase nenhuma atividade econômica própria.  

 

Mapa 13 - Fluxos pendulares de pessoas para trabalho em Pau dos Ferros – 

2010 (por quintil) 

 

Fonte: IBGE (2010). Elaboração da Autora e de Rosana S. França, 2014.  

 

A exceção fica por conta dos municípios de Alexandria e São Miguel 

localizados a distância de 50 km e Apodi localizado a 75 km de Pau dos Ferros. 

Estes últimos são municípios considerados pelo Regic, Centros de zona, Alexandria 

supera os 10 mil habitantes, São Miguel os 20 mil e Apodi tem população total 

superior a 30 mil habitantes. Ambos têm o comércio e o setor de serviços 

relativamente desenvolvidos e dispõem de agências bancárias, além de disporem de 

oferta de ensino superior público (núcleos avançados da UERN).  

Os municípios que formam segundo quintil estão localizados nos arredores 

dos municípios que formam o primeiro quintil, ficando a exceção por conta de 
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Severiano Melo e Augusto Severo. Neste grupo se encontram também os 

municípios de Ererê (CE) e Catolé do Rocha (PB). 

O terceiro quintil tem formação mista com participação dos municípios do 

Ceará (Iracema e Pereiro) e da Paraíba (Uiraúna e Poço Dantas), mas também de 

vários municípios potiguares, com destaque para Umarizal e Patu.  

Já quando tomamos os dois últimos quintis, os 40% dos municípios com 

menores fluxos de pessoas para trabalho em Pau dos Ferros, temos alguns 

municípios mais distantes como Caraúbas e Felipe Guerra, mas também alguns 

relativamente próximos como Major Sales e Luís Gomes. Neste grupo encontra-se 

ainda a maior parte dos municípios da Paraíba.  

O mapa 14 que mostra o fluxo das pessoas que se deslocam para estudo em 

Pau dos Ferros também aponta que os 20% que mais enviam estudantes se 

concentram nos municípios mais próximos, com a inclusão dos municípios de Doutor 

Severiano (RN) e Pereiro (CE).  

 

Mapa 14 - Fluxos pendulares de pessoas para estudo em Pau dos Ferros – 

2010 (quintil) 

 

Fonte: IBGE (2010). Elaboração da Autora e de Rosana S França, 2014. 
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No segundo quintil, predominam municípios pequenos, localizados a uma 

distância média de 50 km, e que não dispõem de instituições de ensino superior, à 

exceção de Alexandria que tem um núcleo da UERN. Os municípios do terceiro 

quintil, apresentam algumas características semelhantes, sendo que neste quintil 

estão também os municípios de Iracema (CE) e Uiraúna (PB).  

Os dois últimos quintis que representam os 40% que menos enviam 

estudantes a Pau dos Ferros ficam a uma distância superior a 70 km e alguns como 

Apodi (RN) e Catolé do Rocha (PB), já dispõem de oferta de ensino superior, bem 

como de serviços educacionais em outros níveis.  

Já os municípios de Alexandria e Apodi, que estão entre os 20%+ no fluxo de 

trabalho, saíram do primeiro quintil, no caso de Apodi, está entre os 20% que menos 

enviam pessoas para estudo em Pau dos Ferros. Cremos que essa diferença se 

deve ao fato destes municípios disporem de pelo menos uma instituição de ensino 

superior, e no caso de Apodi, tem também a proximidade com Mossoró, que deve 

receber a maior parte dos movimentos pendulares para estudo com origem em 

Apodi. 

Comparando os mapas de fluxo para trabalho e estudo (13 e 14) e 

comparando com os 10 municípios selecionados, percebe-se que não é pura 

coincidência o fato destes munícipios serem os mais próximos a Pau dos Ferros, 

e/ou com melhores vias de acesso o que reduz o tempo de deslocamento entre o 

munícipio de origem e Pau dos Ferros.  

Entre os que apresentam altas taxas de penduIaridade líquida negativa, estão 

os 04 municípios com tempo de viagem inferior a 30 minutos, que fazem fronteira 

física com Pau dos Ferros e tem acesso viário pela BR-405 (Rafael Fernandes e 

São Francisco do Oeste) e pela RN-117 (Encanto e Francisco Dantas), os outros 

dois municípios que fazem fronteira física mas não estão entre os que mantem 

fluxos maiores com Pau dos Ferros, apresentam tempo de viagem superior a 30 

minutos (Ererê-CE) e superior a 60 minutos (Antonio Martins-RN). Vale salientar que 

esses dois municípios serão beneficiados pela BR-226, o que facilitará os acessos e 

provavelmente, os índices desses municípios no que se refere aos fluxos de 

pendularidade. Inclusive o trecho Antonio Martins-Pau dos Ferros foi concluído em 

2012, e as obras em direção ao Ceará estão em construção. 
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O Mapa 15 mostra o tempo médio de deslocamento entre os municípios que 

compõe a área de influência de Pau dos Ferros e sua sede.  

 
Mapa 15 - Tempo de viagem para Pau dos Ferros (em minutos) 

 

Fonte: IBGE (2008). Elaboração da Autora e de Rosana S França, 2013. 
Nota: Para os municípios que não constam no REGIC, foi utilizado o tempo médio calculado pelo 

Google Maps 

 

Os demais municípios que se destacam na manutenção de fluxos regulares 

com Pau dos Ferros estão na faixa de 31 a 60 minutos.  

Esses dados corroboram nossa tese inicial de que Pau dos Ferros assume as 

funções de uma cidade média no interior da ‘rede urbana nordestina interiorizada’, 

em especial na raia divisória RN-PB-CE.   
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CONCLUSÃO 

 

A urbanização e a industrialização que ocorreram no Brasil, em especial a 

desconcentração produtiva pós 1970, e a ampliação da urbanização que ocorreu 

concomitantemente, provocaram mudanças econômicas, sociais, demográficas e 

espaciais em todo o país, mas essas mudanças não foram capazes de modificar, em 

termos estruturais, as disparidades regionais existentes. As especificidades de cada 

região fizeram com que essas mudanças chegassem a algumas localidades, com 

certo retardo. Destacamos aqui o caso da região Nordeste, cuja rede urbana 

interiorizada, por ser dispersa e fragmentada, não tem conseguido se integrar de 

forma satisfatória aos avanços recentes da economia brasileira.  

Em pleno século XXI, diversas partes do território brasileiro ainda estão mal 

atendidas pela urbanização, seja pela falta de cidades, seja pela precariedade da 

urbanização existente. Esse problema se acentua nas áreas menos dinâmicas, as 

quais não conseguem acompanhar os novos dinamismos, nem realizar as 

potencialidades existentes, e findam perdendo população de pequenas e médias 

cidades. Conforme relatam Bitoun e Miranda (2009, p. 4), “sem cidade para oferecer 

as bases materiais ao processamento de atividades produtivas e de reprodução do 

trabalho, são erigidos bloqueios consideráveis ao desenvolvimento regional”.  

Este trabalho partiu da premissa que em virtude da fragmentação da rede 

urbana nordestina e de sua dupla dinâmica, expressa na concentração das 

metrópoles e grandes centros no litoral e na existência de poucos centros no interior, 

inclusive ausência de alguns níveis intermediários na hierarquia urbana, alguns 

polos regionais tem assumido as funções de uma cidade média, sem, contudo, 

apresentar todas as características para tal. Referimo-nos aqui a existência de 

atividades terciárias como comércio, transportes, armazenagem, habitação, cultura e 

finanças, mas referimo-nos também a oferta de serviços de saúde de média 

complexidade e educação superior e técnica. A centralidade desses serviços tem 

possibilitado também a oferta de empregos para a população da região, inclusive 

emprego de mão-de-obra qualificada como nos casos da saúde e da educação.  

Em uma releitura do último REGIC, o IBGE publicou, em 2013, “Divisão 

urbano-regional”, o qual aponta que a área de influência das metrópoles nordestinas, 

consideradas nesse estudo, regiões ampliadas de articulação urbana, é muito ampla 

e ultrapassa as fronteiras estaduais, chegando a dividir estados, como é o caso do 
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Rio Grande do Norte, dividido entre as metrópoles de Fortaleza e Recife; no 

segundo nível hierárquico estão as redes intermediárias de articulação urbana, 

comandadas pelas capitais regionais e por alguns centros sub-regionais que se 

destacam na rede urbana interiorizada. Esses centros, cuja população e área variam 

conforme sua localização formam regiões com centralidades medianas, e, em geral, 

têm como uma de suas características principais a capacidade de polarizar um 

grande número de municípios no atendimento a bens e serviços de média e alta 

complexidade; além disso, concentram atividades de gestão pública e privada e 

articulam, na escala regional, instituições públicas com o setor privado.   

É o caso de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Encravado no interior 

do estado potiguar, na raia divisória do Rio Grande do Norte-Paraíba-Ceará, Pau 

dos Ferros assume o papel de intermediação entre os grandes centros e os 55 

municípios que compõem sua área de influência; numa região onde a rede urbana é 

fragmentada, formada por pequenas cidades, que tem cerca de 90% dos municípios 

com menos de 10 mil habitantes e que dependem quase que integralmente do setor 

público, Pau dos Ferros assume as funções de uma cidade média ao ofertar 

serviços, inclusive serviços especializados nas áreas de educação e saúde, bem 

como a de atuar como uma ‘bacia de empregos’ para a região.  

Sua área urbana tem se expandido no período recente e sua dinâmica tem 

apresentado mudanças no que se refere tanto à ocupação do solo urbano quanto 

em relação à estrutura produtiva e ocupacional. A expansão do terciário, inclusive do 

chamado terciário especializado tem comandado o crescimento da economia de Pau 

dos Ferros bem como a expansão da PEA.  

Em termos ocupacionais, apesar do crescimento da ocupação em alguns 

setores considerados de ponta, como os setores ligados às comunicações, à 

informática e aos serviços financeiros, as mudanças ainda são lentas e setores 

tradicionais como o comércio informal e o serviço doméstico, conhecidos pela 

precariedade das condições de trabalho, ainda são responsáveis pela ocupação de 

parte significativa da PEA urbana pauferrense.  

Esse quadro corrobora o que Guimarães Neto (2012) classificou como 

modernização seletiva, uma característica dos países subdesenvolvidos, na qual 

pode coexistir simultaneamente um terciário moderno vinculado a polos de 

informática, ao varejo moderno a aos serviços mais modernos de saúde e educação, 
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e; um terciário informal, que atua como refugio para uma parte da PEA que não 

consegue inserção no mercado de trabalho formal.  

Nesse estudo, cabe destacar que essas mudanças ocorreram em um período 

de ampliação do consumo, em especial das classes de baixa renda, considerado por 

autores, como Araújo (2013) como um novo “padrão de crescimento” focado na 

produção e no consumo de massa, que tem beneficiado a região Nordeste e, em 

especial o interior, através das recentes políticas de distribuição de renda e de 

interiorização das políticas de educação superior e técnica e da ampliação da 

descentralização/regionalização do SUS.  

Em termos regionais, analisamos a atuação de Pau dos Ferros em duas 

escalas: a primeira análise foi realizada na escala estadual, em especial no Alto 

Oeste Potiguar, para essa análise tomamos como variável o estoque de empregos 

formais e utilizamos o indicador LISA para medir a influência de Pau dos Ferros nos 

municípios vizinhos em termos de influência positiva ou negativa na geração de 

empregos formais; a segunda análise foi realizada com os municípios que formam 

sua área de influência que vai além do Alto Oeste e também ultrapassa as fronteiras 

dos estados da Paraíba e do Ceará, neste caso analisamos os dados da educação 

superior e da saúde, bem como dados relativos ao movimento pendular para 

trabalho e estudo.  

Foram calculados os indicadores LISA para o emprego formal total, emprego 

formal no comércio e emprego formal no terciário, para os anos censitários 2000 e 

2010, bem como para o crescimento da participação no período. No Rio Grande do 

Norte, foram localizados três aglomerados, que com algumas variações, 

permaneceram na análise de todas as variáveis: o primeiro formado por Natal e 

parte dos municípios que compõem a RM Natal formam um cluster Alto-alto, em que 

a dinâmica do emprego de Natal se estende para os demais municípios; o segundo 

formado no entorno de Mossoró geralmente aparecem como Baixo-alto, apesar de 

Mossoró não aparecer como significativo em nenhum dos mapas dá para supor que 

ali há um outlier em que a dinâmica de Mossoró não se espraia para os municípios 

vizinhos; e o terceiro formado por Pau dos Ferros e alguns municípios do Alto Oeste, 

que aparecem como um cluster Baixo-baixo, com exceção da variável emprego no 

comércio em que Pau dos Ferros surge como Alto-baixo.   
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De forma sintética podemos destacar que análise espacial realizada através 

do indicador LISA para o emprego em Pau dos Ferros, corrobora nossa tese inicial 

de que Pau dos Ferros assume a função de polo comercial para o Alto Oeste 

Potiguar e que tem assumido destaque também como centro de serviços, com 

ênfase nos serviços educacionais e de saúde, cujas políticas de interiorização têm 

contribuído para o crescimento desses setores no período mais recente.  

Entendemos que a ampliação da área de influência de Pau dos Ferros-RN se 

deve em especial à interiorização da educação superior e à descentralização dos 

serviços de saúde, os quais tem contribuido para a atração de investimentos 

privados nas respectivas áreas, para a dinamização da economia da cidade e para a 

ampliação da sua área de influência que se estende para além das fronteiras do Rio 

Grande do Norte. 

Consideramos a existência do ensino superior na cidade desde os anos 1970, 

e sua expansão, a partir da década de 2000, inicialmente na rede pública e 

posteriormente na rede privada, como um diferencial para a configuração urbano-

regional de Pau dos Ferros, tomemos, como exemplo, as matrículas na graduação; 

em novembro de 2012, dos 1803 alunos matriculados nos cursos de graduação do 

CAMEAM, apenas 461 (25%) eram de Pau dos Ferros, os demais alunos eram 

oriundos de 64 munícipios do RN, do Ceará e da Paraíba, que enviam diariamente 

alunos para o CAMEAM. 

Levando-se em conta que além da UERN, atuam no ensino superior em Pau 

dos Ferros duas instituições federais, o IFRN e a UFERSA, e duas instituições 

privadas (Universidade Anhanguera e Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar – 

FACEP), essa área de atuação e o movimento pendular de pessoas só tende a se 

ampliar. De acordo com os dados do IBGE, os deslocamentos para estudo em Pau 

dos Ferros dos municípios de sua área de influência representam 58,62 das 

entradas de pessoas destes municípios em Pau dos Ferros. 

Essa mesma centralidade pode ser observada se tomarmos como referência 

a prestação dos serviços de saúde. De acordo com os dados da Secretaria 

Municipal de Saúde, pouco mais da metade dos atendimentos ambulatoriais 

registrados e menos de 1/3 das internações são de pessoas residentes em de Pau 

dos Ferros, os demais pacientes são provenientes de outros 56 municípios do Rio 

Grande do Norte e dos estados da Paraíba e do Ceará. Esses dados corroboram os 



239 
 

 
 

resultados apontados pelo REGIC no que ser refere à intensidade de 

relacionamentos dos municípios com Pau dos Ferros na variável saúde, a qual 

inclusive foi a mais citada entre as sete presentes no estudo.  

A movimentação de pessoas diariamente para Pau dos Ferros também foi 

ressaltada pelos dados da mobilidade pendular apresentados pelo IBGE referentes 

ao fluxo de pessoas para trabalho e estudo. Em termos de movimento pendular, Pau 

dos Ferros assume o 11º lugar no Estado em 2010; em termos percentuais, 77,44% 

do fluxo de movimento pendular é de entrada, o que o caracteriza como um 

município receptor de pessoas, e o tornou responsável por 20,28% das entradas em 

sua área de influência, em 2010.  

Como forma de analisar mais profundamente o movimento pendular 

utilizamos indicadores dos fluxos de pendularidade, entre eles o IEPend que mede a 

taxa de atração ou de esxpulsão. Pau dos Ferros se confirmou como o grande 

receptor de fluxos de sua área de influência em todos os indicadores apresentados. 

Seu poder de atração se confirmou com IEPend de 0,79.  Quando verificamos os 

impactos destes fluxos na população do município, Pau dos Ferros também 

apresentou o maior percentual entre os municípios da sua área de influência 

(10,7%), o que corroborou os altos percentuais do município em termos de 

participação dos fluxos de entrada para trabalho na população ocupada (16,7) e dos 

fluxos de entrada para estudo entre a população que estuda (26,3).   

Esses dados corroboram a importância regional de Pau dos Ferros na 

prestação dos serviços de educação superior e de saúde e a densidade dos fluxos 

que diariamente se direcionam para Pau dos Ferros, o que nos permite afirmar que 

Pau dos Ferros assume as funções de uma cidade média no interior da ‘rede urbana 

nordestina interiorizada’, em especial na raia divisória RN-PB-CE.   

É como se tivesse surgindo no interior da rede urbana nordestina, um novo 

tipo de cidade formado por centros sub-regionais que em virtude da recente 

interiorização dos serviços públicos, em especial na área de educação superior e 

saúde, tem conseguido atrair investimentos privados nessas áreas, o que tem 

contribuído para dinamizar sua economia interna, bem como ampliar sua área de 

influência. Como exemplos, podemos citar, além de Pau dos Ferros no Rio Grande 

do Norte, as cidades de Cajazeiras e Sousa na Paraíba; as três na raia divisória RN-

PB-CE, mas também Patos (PB), Garanhuns (PE), Picos (PI) entre outras.  



240 
 

 
 

Essas cidades, não são mais apenas centros isolados no meio da hierarquia 

urbana, são cidades que assumem funções de intermediação na rede urbana do 

Nordeste, especialmente na oferta de ensino superior e saúde, além da oferta de 

empregos no comércio e nos serviços públicos e privados; são cidades integradas 

e/ou com possibilidades de integração à dinâmica da urbanização regional, 

podendo, portanto, serem consideradas “cidades médias” ou “cidades (inter) 

médias”.  

Para tanto, porém, faz-se necessário que os investimentos federais e 

estaduais em educação, considerados estratégicos para o desenvolvimento regional, 

continuem a ser descentralizados e direcionados para esses centros do interior. Faz-

se necessário também que os investimentos em saúde sejam, de fato, 

descentralizados, com a aquisição de equipamentos de ponta que permitam uma 

regionalização da saúde, não apenas nos procedimentos mais simples, mas também 

nos procedimentos de média e alta complexidade.   

 Mais saúde, mais educação, mais transporte, mais cultura, mais cidadania! 

Mais qualidade de vida! Para isso, torna-se necessária uma integração entre as 

políticas públicas e a ampliação em escala nacional de políticas sociais, diga-se, 

universalizadas. Na mesma medida, é imprescindível o Estado colocar no centro, 

como prioridade, uma política consistente de emprego e renda, que consolide as 

atuais ações voltadas ao crescimento de postos formais de trabalho, dando garantia 

mínima a muitos brasileiros. Faz-se indispensável ainda, a não perduração de 

políticas imediatistas de transferência de renda, de cunho assistencialista, uma vez 

que estas colocam muitos em situação vulnerável, alvos principalmente, de 

dominação política.  Por fim, criar novas políticas que atendam de fato às demandas 

locais, embasadas nas particularidades de cada região, próprias da heterogeneidade 

regional em nosso país, que possam se não eliminar, minimizar, a desigualdade 

regional, social e econômica, já que esta é uma característica intrínseca ao sistema 

capitalista.  
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ANEXO A – CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SEGUNDO 
SUBSETORES E RAMOS-2010 

 

Nº  SUBSETORES E RAMOS DE ATIVIDADE ECONÔMICA 

I AGROPECUÁRIA 

1 AGRICULTURA, SILVICULTURA, EXTRATIVISMO VEGETAL 

01101 Cultivo de arroz 

01102 Cultivo de milho 

01103 Cultivo de outros cereais para grãos 

01104 Cultivo de algodão herbáceo 

01105 Cultivo de cana-de-açúcar 

01106 Cultivo de fumo 

01107 Cultivo de soja 

01108 Cultivo de mandioca 

01109 Cultivo de outras lavouras temporárias não especificadas anteriormente  

01110 Horticultura  

01111 Cultivo de flores e plantas ornamentais  

01112 Cultivo de frutas cítricas 

01113 Cultivo de café 

01114 Cultivo de cacau 

01115 Cultivo de uva 

01116 Cultivo de banana 

01117 
Cultivo de outras plantas e frutas de lavoura permanente não especificadas 
anteriormente  

01118 Cultivos agrícolas mal especificados produção de sementes e mudas certificadas 

01119 Lavoura não especificada 

02000 Produção Florestal 

2 PECUÁRIA, CAÇA E ATIVIDADES MISTAS 

01201 Criação de bovinos 

01202 Criação de outros animais de grande porte não especificados anteriormente  

01203 Criação de caprinos e ovinos 

01204 Criação de suinos 

01205 Criação de aves 

01206 Apicultura 

01207 Sericicultura 

01208 Criação de outros animais não especificados anteriormente  

01209 Pecuária não especificada  

01401 Atividades de apoio à agricultura e pós-colheita 

01402 Atividades de apoio à pecuária 

01500 Caça e serviços relacionados  

01999 Agropecuária  

3  PESCA E PISCICULTURA/AQÜICULTURA 

03001 Pesca e serviços relacionados 

03002 Aquicultura e serviços relacionados 

II INDÚSTRIA EXTRATIVA 

4 EXTRAÇÃO MINERAL 

05000 Extração de carvão mineral 

06000 Extração de petróleo e gás natural e serviços relacionados 

07001 Extração de minérios de metais preciosos 
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07002 Extração de minerais metálicos não especificados anteriormente  

08001 Extração de pedras, areia e argila  

08002 Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)  

08009 Extração de minerais não metálicos não especificados anteriormente  

08999 Extração de minerais não especificados  

09000 Atividades de apoio à extração de minerais 

III INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS INDUSTRIAIS 
DE UTILIDADE PÚBLICA 

5 CONSTRUÇÃO CIVIL E PESADA 

41000 Construção de edifícios  

42000 Construção de obras de infraestrutura 

43000 Serviços especializados para construção 

43999 Atividades de construção não especificadas  

6 ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E FUMO 

6 ALIMENTAÇÃO 

10010 Abate e fabricação de produtos de carne e pescado  

10021 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais   

10022 Fabricação de óleos vegetais e gorduras vegetais e animais  

10030 Laticínios  

10091 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais 

10092 Fabricação e refino do açúcar 

10093 Torrefação e moagem de café 

10099 Fabricação de outros produtos alimentícios 

10999 Fabricação de produtos alimentícios não especificados 

6 BEBIDAS  

11000 Fabricação de bebidas 

6 FUMO 

12000 Processamento industrial e fabricação de produtos do fumo  

7 TÊXTIL, VESTUÁRIO, (CALÇADOS, PRODUTOS DE COUROS E PELES) 

7 TÊXTIL 

13001 Preparação de fibras, fiação e tecelagem  

13002 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário 

13999 Indústria têxtil - atividades não especificadas 

7 VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 

14001 Confecção de artigos do vestuário e acessórios - exceto sob medida 

14002 Confecção, sob medida, de artigos do vestuário  

14999 Confecção de artigos do vestuário e acessórios sob medida ou não 

15012 Fabricação de artigos de viagem e de artefatos diversos de couro 

15020 Fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material  

8 METALURGIA 

24001 Fabricação de produtos siderúrgicos 

24002 Metalurgia dos metais não-ferrosos 

24003 Fundição 

24999 Fabricação de produtos de metalurgia não especificados 

25001 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 

25002 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais 

9 MECÂNICA  

28000 Fabricação de máquinas e equipamentos  

10 MATERIAL DE TRANSPORTE 
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29001 Fabricação e montagem de veículos automotores 

29002 Fabricação de cabines, carrocerias, reboques e peças para veículos automotores 

30010 Construção de embarcações  

30020 Fabricação de veículos ferroviários  

30030 Fabricação de aeronaves  

30090 Fabricação de outros equipamentos de transporte não especificados anteriormente  

30999 Fabricação de equipamentos de transporte não especificados 

11 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  

26010 Fabricação de componentes eletrônicos 

26020 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos  

26999 Fabricação de produtos eletrônicos não especificados  

27010 Fabricação de eletrodomésticos  

12 QUÍMICA (INCLUI PETROQUÍMICA, FARMACÊUTICA, PERFUMARIA, PRODUTOS DE 
MATERIAIS PLÁSTICOS E BORRACHA) 

12 QUÍMICA  

19010 Coquerias 

19020 Fabricação de produtos derivados do petróleo  

19030 Produção de biocombustíveis  

20010 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins  

20020 
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal  

20090 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 

20999 Indústria química - atividades não especificadas 

12 FARMACÊUTICA E PERFUMARIA  

21000 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos  

12 PRODUTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS  

22020 Fabricação de produtos de material plástico  

12 PRODUTOS DE BORRACHA 

22010 Fabricação de produtos de borracha 

13 SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA (ENERGIA, GÁS E ÁGUA) 

13 ENERGIA 

35010 Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica  

13 GÁS  

35021 Produção e distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas  

13 ÁGUA 

36000 Captação, tratamento e distribuição de água 

14 OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS (MADEIRA, MOBILIÁRIO, CELULOSE, PAPEL E 
PAPELÃO, EDITORIAL E GRÁFICA, MINERAIS NÃO METÁLICOS, ETC) 

14 MADEIRA 

16001 Serrarias 

16002 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis  

14 MOBILIÁRIO  

31000 Fabricação de móveis  

14 CELULOSE, PAPEL E PAPELÃO 

17001 Fabricação de celulose, papel, cartolina e papel-cartão  

17002 
Fabricação de embalagens e de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão 
e papelão ondulado 

17999 Fabricação de papel e artefatos - atividades não especificadas 

14 EDITORIAL E GRÁFICA  
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18000 Impressão e reprodução de gravações  

14 MINERAIS NÃO METÁLICOS 

23010 Fabricação de vidro e produtos de vidro  

23091 Fabricação de produtos cerâmicos 

23099 
Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados 
anteriormente  

14 OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS 

15011 Curtimento e outras preparações de couro  

26030 
Fabricação de equipamentos de comunicação e de aparelhos de recepção, 
reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo  

26041 
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros 
e relógios e de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos  

26042 
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e 
cinematográficos e de mídias virgens, magnéticas e ópticas  

32001 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes 

32002 Fabricação de instrumentos musicais 

32003 Fabricação de artefatos para pesca e esporte e de brinquedos e jogos recreativos 

32009 Fabricação de produtos diversos  

32999 Fabricação de produtos industriais não especificados 

38000 Coleta, tratamento e disposição de resíduos; recuperação de materiais  

27090 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos diversos, exceto 

eletrodomésticos 
27999 Fabricação de produtos elétricos não especificados 
29003 Reconstrução, em fábrica, de motores de veículos automotores 
73020 Pesquisas de mercado e opinião pública 
81011 Serviços de limpeza e de apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
86009 Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 

IV SERVIÇOS DISTRIBUTIVOS 

15 TRANSPORTE  

49010 Transporte ferroviário e metroferroviário  

49030 Transporte rodoviário de passageiros 

49040 Transporte rodoviário de carga  

49090 Outros transportes terrestres  

49999 Atividades de transporte não especificadas  

50000 Transporte aquaviário 

51000 Transporte aéreo 

52020 
Atividades auxiliares dos transportes e atividades relacionadas à organização do 
transporte de carga  

79000 Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas  

16 ESTOCAGEM 

52010 Armazenamento, carga e descarga  

17 COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA (EXCLUSIVE RESTAURANTES, BARES E 
SIMILARES) 

45010 Comércio de veículos automotores 

45030 Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 

45040 Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios  

48020 Comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos  

48030 Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 

48041 Comércio de tecidos, artefatos de tecidos e armarinho  

48042 Comércio de artigos do vestuário, complementos, calçados e artigos de viagem  
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48050 Comércio de madeira, material de construção, ferragens e ferramentas 

48060 Comércio de combustíveis para veículos automotores  

48071 
Comércio de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, odontológicos, 
cosméticos e de perfumaria 

48072 Comércio de artigos de escritório e de papelaria; livros, jornais e outras publicações  

48073 Comércio de eletrodomésticos, móveis e outros artigos de residência 

48074 
Comércio de equipamentos e produtos de tecnologias de informação e 
comunicação 

48075 Comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos - exceto eletrodomésticos 

48076 
Comércio de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, exceto para veículos 
automotores  

48077 Comércio de produtos usados 

48078 Comércio de resíduos e sucatas 

48079 Comércio de produtos novos não especificados anteriormente 

48080 Supermercado e Hipermercado 

48090 
Lojas de departamento e outros comércios não especializados, sem predominância 
de produtos alimentícios 

53067 Comércio de produtos extrativos de origem mineral 

18 COMÉRCIO AMBULANTE E EM FEIRA LIVRE 

48100 Comércio ambulante e feiras 

48999 Atividades de comércio não especificadas 

56020 Serviços ambulantes de alimentação  

V SERVIÇOS PRODUTIVOS 

19 COMUNICAÇÃO 

58000 Edição e edição integrada à impressão 

60001 Atividades de rádio 

60002 Atividades de televisão 

61000 Telecomunicações 

62000 Atividades dos serviços de tecnologia da informação 

63000 Atividades de prestação de serviços de informação 

20 BANCO, CRÉDITO, SEGURO E OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS 

64000 Serviços financeiros  

66001 Atividades auxiliares dos serviços financeiros  

21 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

77010 Aluguel de objetos pessoais e domésticos 

77020 
Aluguel de meios de transportes, maquinas e equipamentos sem operador e gestão 
de ativos intangíveis não financeiros  

22 IMOBILIÁRIO 

68000 Atividades imobiliárias  

23 SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

71000 
Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas; testes e 
análises técnicas  

81020 Atividades paisagísticas 

24 SERVIÇOS DE NEGÓCIOS VARIADOS 

48010 
Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de veículos automotores 
e motocicletas  

73010 Publicidade  

78000 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  

80000 Atividades de vigilância, segurança, transporte de valores e investigação  
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82001 Serviços de escritório e apoio administrativo 

82002 Atividades de teleatendimento 

82009 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas  

25 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (INFORMÁTICA, ADVOCACIA, CONTABILIDADE E 
ASSESSORIA) 

69000 Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria  

70000 Atividades de consultoria em gestão empresarial  

74000 
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas 
anteriormente 

VI SERVIÇOS SOCIAIS 

26 SERVIÇOS HOSPITALARES, MÉDICOS E DE SAÚDE  

86001 Atividades de atendimento hospitalar 

86002 Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos 

86003 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica 

86004 Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos 

86005 Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 

86999 Atividades de saúde não especificadas 

87000 Atividades de assistência à saúde humana integradas com assistência social, 
inclusive prestadas em residências  

27 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

72000 Pesquisa e desenvolvimento científico  

85011 Creche 

85012 Pré-escola e ensino fundamental 

85013 Ensino médio 

85014 Educação superior 

85021 Serviços auxiliares à educação 

85029 Outras atividades de ensino 

85999 Atividades de educação não especificadas  

28 SERVIÇOS DE SEGURIDADE PÚBLICA E PRIVADA 

65000 Seguros e previdência privada  

66002 
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de 
saúde  

84020 Seguridade social obrigatória  

29 ORGANIZAÇÕES NÃO LUCRATIVAS E SERVIÇOS RELIGIOSOS 

88000 Serviços de assistência social sem alojamento  

94010 Atividades de organizações associativas patronais, empresariais e profissionais  

94020 Atividades de organizações sindicais 

94091 Atividades de organizações religiosas e filosóficas 

94099 Outras atividades associativas não especificadas anteriormente  

30 SERVIÇOS POSTAIS 

53001 Atividades de correio 

53002 Atividades de malote e de entrega 

31 GOVERNO/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

84011 Administração publica e regulação da política econômica e social – federal  

84012 Administração publica e regulação da política econômica e social – estadual  

84013 Administração publica e regulação da política econômica e social – municipal  

84014 Defesa   

84015 Outros serviços coletivos prestados pela administração pública - federal  

84016 Outros serviços coletivos prestados pela administração pública - estadual  



260 
 

 
 

84017 Outros serviços coletivos prestados pela administração pública - municipal  

84999 Administração pública - esfera não especificada  

99000 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 

32 SERVIÇOS SOCIAIS VARIADOS 

35022 Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado 

37000 Esgoto e atividades relacionadas  

39000 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos  

91000 Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental  

96030 Atividades funerárias e serviços relacionados   

VII SERVIÇOS PESSOAIS 

33 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 

97000 Serviços domésticos  

34 HOTÉIS E ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO 

55000 Alojamento 

35 RESTAURANTES, BARES E SIMILARES 

56011 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas  

56012 Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada 

56999 Atividades de alimentação não especificadas  

36 SERVIÇOS DE CONSERTO 

33001 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 

33002 Instalação de máquinas e equipamentos 

45020 Manutenção e reparação de veículos automotores  

95010 Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação  

95030 Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos  

37 LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO 

96010 Lavanderias, tinturarias e toalheiros  

38 SERVIÇOS DE CABELEIREIRO, BELEZA E ACADEMIAS 

93012 Atividades de condicionamento físico  

96020 Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza  

39 SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO, JOGOS, LAZER E RECREAÇÃO 

59000 
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão, 
gravação de som e de música  

82003 Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos 

90000 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos  

92000 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas 

93011 Atividades esportivas  

93020 Atividades de recreação e lazer  

40 SERVIÇOS PESSOAIS E DOMICILIARES VARIADOS 

75000 Atividades veterinárias  

81012 Condomínios prediais 

96090 Outras atividades de serviços pessoais 

00000 Atividades mal definidas  

Fonte: Tipologia atualizada por Marconi Gomes da Silva. Além de utilizada por Silva (2008), esta 
metodologia serviu de base para estudos elaborados por: Cano e Semeguini (1990); Clementino 
(1995) e Santos (2002), dentre outros. 

 

 


