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RESUMO
O trabalho proposto visa fornecer novos subsídios à questão da definição de Regiões
Urbanas Homogêneas (RUHs), testando a viabilidade de uma variável ainda não explorada no Brasil: a mobilidade pendular. Para tanto, um estudo de caso foi desenvolvido no estado de São Paulo. Com a aplicação de técnicas de estatística espacial sobre
os dados de viagens de entrada e de saída observados nos municípios e a construção
de Box Maps, foi possível confrontar os resultados com a delimitação das RUHs oficiais. Os resultados obtidos traduzem as inter-relações dos municípios dentro das RUHs,
uma vez que as áreas atrativas aparecem margeadas por áreas periféricas e destacam
importantes centros regionais, que podem futuramente constituir núcleos de aglomerações urbanas.
ABSTRACT
The proposed paper aims to provide new subsidies to the definition of Functional Urban Regions (FURs), testing the viability of a variable not yet explored in Brazil: commuting flows. Thus, a case study is developed in the state of São Paulo. With the application of spatial statistics techniques on travel data and construction of Box Maps,
the results were compared with the limits of the official FURs. The obtained results
reflect the interrelations among municipalities within the FURs, since attractive areas
appear next to peripheral areas and highlight important regional centers, which can
be the core of conurbations in the future.

1. INTRODUÇÃO
O intenso processo de urbanizaçã o é uma realidade no Brasil e demais regiõ es do mundo. Segundo o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica), as á reas urbanas abrigam mais de 81% da populaçã o total do Brasil. Essa concentraçã o demográ fica está vinculada à tendê ncia crescente de ocupaçã o das
cidades, que nã o se restringe apenas a munı́cipios isolados, tendo em vista que se desenvolve em regiõ es
adjacentes e contı́nuas. Esse cará ter conduz à formaçã o de grandes á reas urbanas, como as regiõ es metropolitanas e aglomeraçõ es urbanas, aqui tratadas de maneira geral como Regiõ es Urbanas Homogê neas (RUHs). Nesse sentido, uma das dificuldades dos planejadores e gestores urbanos é a definiçã o (ou
delimitaçã o) dessas regiõ es para fins de polı́ticas de desenvolvimento e resoluçã o de problemas na escala metropolitana.
Um aspecto proeminente desse processo de ocupaçã o urbana é a mobilidade pendular. Muitos indivı́duos se dirigem a esses centros para trabalhar ou estudar, mas possuem moradia em outras cidades,
as chamadas cidades-dormitó rio. Cano (1988) e Santos (1990) apontam a periferizaçã o de assentamenTRANSPORTES | ISSN: 2237-1346
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tos humanos e industriais, bem como o panorama das cidades-dormitó rio, como consequê ncias da especulaçã o imobiliá ria e do elevado custo de vida nos grandes centros. Todavia, visualiza-se també m um
novo padrã o de periferizaçã o, em que pessoas de renda mais alta se direcionam a essas á reas à procura
de qualidade de vida (Cunha e Miglioranza, 2006).
Assim, a intensificaçã o da pendularidade nos ú ltimos anos reflete as dinâ micas dos espaços urbanos
e a sua integraçã o. Segundo dados da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA), a
taxa de crescimento anual da populaçã o nas á reas metropolitanas paulistas no perı́odo de 2000 a 2010
foi de 1,1%, ao passo que o crescimento dos fluxos pendulares correspondeu a 5,82% ao ano (Cunha et
al., 2013). Esse incremento nos fluxos está associado à concepçã o de novas RUHs e à flexibilizaçã o do
processo produtivo com a consequente descentralizaçã o da atividade econô mica, antes restrita aos centros das metró poles. Considerando esse panorama, o estudo de dados de fluxos pendulares parece razoá vel para a identificaçã o dessas RUHs.
Nesse sentido, Kauffmann (2012) e Williams et al. (2012) argumentam que a conceituaçã o das RUHs
tem sido baseada geralmente em relaçõ es funcionais entre os municı́pios, como por exemplo, os fluxos
de pessoas e de bens. Um crité rio para a definiçã o de RUHs que leva em conta essas relaçõ es é apresentado pelo Office of Management and Budget (2000) nos Estados Unidos. Com base nesse crité rio, uma
á rea metropolitana é definida em funçã o de dois fatores: a existê ncia de uma cidade principal com mais
de 50.000 habitantes e de condados adjacentes em que no mı́nimo 25% dos seus residentes empregados
realizem viagens pendulares à cidade principal. De maneira semelhante, as RUHs na Europa sã o compostas por pelo menos uma á rea urbanizada principal contendo 20.000 empregos (ou mais) e qualquer
outra regiã o adjacente que seja classificada como NUTS3 (do inglê s, Nomenclature of Units for Territorial
Statistics, é uma classificaçã o hierá rquica dos limites administrativos desenvolvida pelo instituto de estatı́stica europeu, o Eurostat) de onde se observem mais viagens pendulares à quela á rea urbanizada
principal do que a qualquer outra á rea (Cheshire e Hay, 1989).
No entanto, é possı́vel encontrar na literatura diversas abordagens acerca da definiçã o de RUHs.
Exemplos incluem: relaçõ es polı́tico-administrativas (Sã o Paulo, 1989; Gouvê a, 2005; Arellano Rı́os,
2014a, 2014b, 2015); recursos de sensoriamento remoto (Weber, 2001; Huang et al., 2014; Niemeyer et
al., 2014; Sahoo e Pekkat, 2014); aspectos econô micos, como o preço da terra (Bode, 2008) e a distribuiçã o de empregos (Coombes e Overman, 2004); mé tricas espaciais para a determinaçã o da forma urbana
e sua morfologia (Bereitschaft e Debbage, 2014; Debbage et al., 2017); indicadores demográ ficos (Ramos e Rodrigues da Silva, 2003 e 2007; Ramos et al., 2004; Manzato et al., 2007; Santos et al., 2014);
indicadores de oferta de infraestrutura de transportes (Manzato et al., 2006; Dias et al., 2014); e propostas de combinaçã o de indicadores demográ ficos e de oferta de infraestrutura de transportes (Manzato e
Rodrigues da Silva, 2006, 2007, 2010; Pereira e Rodrigues da Silva, 2010; Ajauskas et al.; 2012; Rodrigues da Silva et al., 2014).
Como pode ser observado, os mé todos de planejamento urbano para a definiçã o de RUHs concebidos
nas ú ltimas dé cadas analisaram distintas variá veis e procuraram representar as complexas relaçõ es
existentes nessas á reas. No Brasil, embora a instalaçã o de RUHs esteja prevista na Constituiçã o Federal
de 1988, nã o há parâ metros mı́nimos, sobretudo quantitativos, estabelecidos pelo governo federal para
sua definiçã o. Cabe aos estados a responsabilidade e, consequentemente, a autonomia pela instalaçã o
de suas RUHs, cujos crité rios de definiçã o sã o estabelecidos ao nı́vel estadual. Obviamente, se comparadas as definiçõ es entre os estados, podem ser observadas grandes disparidades. Como os estados objetivam suprir suas necessidades buscando recursos federais por meio da institucionalizaçã o de novas
RUHs, disso resulta també m em um considerá vel nú mero de RUHs que na verdade possuem uma dinâ mica metropolitana de baixa expressã o (Moura e Carvalho, 2012). Dessa forma, pressupõ e-se que as
definiçõ es adotadas no paı́s sejam baseadas predominantemente em relaçõ es polı́tico-administrativas.
Poré m, no que diz respeito à realidade, este mé todo pode nã o exprimir a fidelidade necessá ria para os
processos de planejamento e gerenciamento urbano da á rea total resultante da junçã o dos municı́pios
que compõ em as RUHs.
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Nesse ı́nterim, o trabalho aqui desenvolvido testou a viabilidade do uso de uma variá vel ainda nã o
explorada no Brasil para a questã o da definiçã o de RUHs: os dados de viagens pendulares. Dessa maneira, essa abordagem se alinha ao crité rio empregado na Europa e nos Estados Unidos descrito anteriormente e procura contribuir com uma nova proposta de definiçã o de RUHs para o Brasil (ver també m
Aguiar et al., 2017). Esses dados foram organizados pelo Observató rio das Metró poles (2013) a partir
dos dados do Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica (IBGE, 2010), contemplando as viagens de entrada e saı́da observadas nos municı́pios brasileiros. Alé m dos totais de viagens, esses dados també m sã o especificados por motivo de trabalho e estudo. O estudo de caso elaborado para o estado de Sã o Paulo explorou os dados de viagens pendulares com ferramentas de estatı́stica
espacial, de modo que os resultados obtidos foram confrontados com os limites das RUHs oficiais do
estado. Para a descriçã o do estudo desenvolvido, este artigo é organizado em seçõ es. A seçã o 2, por sua
vez, conté m o referencial teó rico e a descriçã o das variá veis e procedimentos empregados. Na sequê ncia,
os resultados da proposta sã o apresentados e analisados na seçã o 3. Por fim, as conclusõ es relativas à
contribuiçã o desse indicador sã o discutidas na seçã o 4.

2. METODOLOGIA
A metodologia descrita nesse trabalho está dividida em duas partes, sendo a primeira contendo o referencial teó rico das ferramentas de aná lise espacial empregadas, e a segunda parte descrevendo a aplicaçã o do estudo de caso.

2.1. Referencial teórico
A metodologia desenvolvida neste trabalho para a delimitaçã o de RUHs envolveu a investigaçã o de dados
sobre movimentos pendulares utilizando ferramentas de estatı́stica espacial. Mais especificamente, para
estudar os dados distribuı́dos no territó rio com base em relaçõ es de vizinhança, empregou-se a Aná lise
Explorató ria de Dados Espaciais (ESDA, do inglê s: Exploratory Spatial Data Analysis), que corresponde a
uma das á reas da aná lise espacial.
A té cnica ESDA fundamenta-se na caracterizaçã o da dependê ncia espacial, designando como valores
estã o correlacionados no espaço. Os trê s elementos bá sicos dessa té cnica sã o uma matriz de proximidade espacial (W), um vetor de desvios (Z) e um vetor de mé dias ponderadas (Wz). Para a obtençã o do
vetor de desvios (Z), calcula-se a mé dia global de uma variá vel considerando todas as observaçõ es de
uma amostra em aná lise e, em seguida, subtrai-se essa mé dia do valor exibido por cada observaçã o. Assim, para cada observaçã o é encontrado um desvio (zi) que compõ e o vetor Z. Para a obtençã o do vetor
de mé dias ponderadas (Wz), calcula-se a mé dia dos valores de uma variá vel para os vizinhos de cada
observaçã o e, em seguida, subtrai-se a mé dia global desses valores. Dessa forma, como resultado, cada
elemento wzi conté m um valor correspondente à mé dia dos desvios dos vizinhos à observaçã o i. Estes
elementos bá sicos sã o usados para gerar os resultados (ı́ndices e classificaçõ es) que sã o aplicados em
conjunto com ferramentas de visualizaçã o de aná lise explorató ria.
O ı́ndice de Moran (I), por exemplo, fornece uma medida geral da associaçã o espacial existente em
um conjunto de dados, testando se as á reas conectadas apresentam maior semelhança quanto ao indicador estudado do que o esperado em padrã o aleató rio (Anselin, 1995). Para valores normalizados, varia
de -1 a +1 e valores pró ximos de zero indicam a inexistê ncia de autocorrelaçã o espacial significativa
entre os valores das observaçõ es e suas vizinhas. Valores positivos para o ı́ndice apontam para autocorrelaçã o positiva, ou seja, o valor do atributo de uma observaçã o tende a ser semelhante aos valores das
suas vizinhas. Valores negativos para o ı́ndice, por sua vez, indicam autocorrelaçã o negativa. O ı́ndice de
Moran é calculado atravé s da Equaçã o (1) a seguir, que faz uso dos elementos bá sicos já citados, onde Z
é o vetor de desvios, Wz é o vetor de mé dias ponderadas e o expoente t define vetor transposto.

I=
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Alé m dos ı́ndices presentes na té cnica ESDA, como o da Equaçã o (1) por exemplo, outras formas para
a apresentaçã o de dados podem ser: o grá fico de espalhamento de Moran e o mapa de espalhamento de
Moran (Box Map). O grá fico de espalhamento de Moran é uma maneira adicional de se visualizar a dependê ncia espacial. EI construı́do com base nos valores normalizados, permitindo analisar o comportamento da variabilidade espacial de uma variá vel com a mé dia de sua vizinhança, construindo um grá fico
bidimensional de Z por Wz. Este grá fico é subdividido em quatro quadrantes atravé s da delimitaçã o a
partir dos valores nulos de cada eixo, podendo-se identificar quatro zonas distintas, normalmente definidas como quadrantes um, dois, trê s e quatro.
No quadrante Q1, també m denominado HH (de High-High), o valor da variá vel exibido por uma dada
observaçã o é superior à mé dia global e a mé dia de seus vizinhos també m é superior à mé dia global. No
quadrante Q2, por sua vez, també m chamado de LL (de Low-Low), o valor do atributo de uma observaçã o
é inferior à mé dia global e a mé dia dos elementos adjacentes també m é inferior à mé dia global. Dessa
forma, visualiza-se uma autocorrelaçã o espacial positiva para as observaçõ es classificadas nesses dois
quadrantes.
Por outro lado, no quadrante Q3, també m denominado LH (de Low-High), o valor do atributo de uma
observaçã o é inferior à mé dia global e a mé dia do atributo nas observaçõ es adjacentes é superior a essa
mé dia global. Por fim, no quadrante Q4, ou HL (de High-Low), o valor da variá vel exibido por uma dada
observaçã o é superior à mé dia global e a mé dia de seus vizinhos é inferior a essa mé dia global. Entendese, portanto, que a autocorrelaçã o espacial presente entre as observaçõ es classificadas nesses dois quadrantes é negativa.

2.2. Estudo de caso
Neste estudo, foi explorado um banco de dados com informaçõ es sobre movimentos pendulares organizado pelo Observató rio das Metró poles (2013). Esses dados sã o provenientes do Censo Demográ fico de
2010, realizado pelo IBGE. Dentre as informaçõ es presentes nesse banco de dados, foram exploradas
aqui as seguintes variá veis: 1) Total de pessoas que saem do municı́pio; 2) Total de pessoas que saem do
municı́pio por motivo de trabalho; 3) Total de pessoas que entram no municı́pio; 4) Total de pessoas que
entram no municı́pio por motivo de trabalho.
Embora essas informaçõ es estejam presentes para cada municı́pio do territó rio nacional, apenas os
dados respectivos ao estado de Sã o Paulo foram utilizados, considerando o escopo desta pesquisa. Essas
quatro variá veis foram analisadas individualmente segundo a té cnica ESDA, mais especificamente com
a geraçã o de Box Maps. Uma explicaçã o das interpretaçõ es decorrentes da classificaçã o dos municı́pios
em cada um dos quadrantes é apresentada a seguir, tendo-se como exemplo a variá vel “Total de pessoas
que saem do municı́pio”. Para as outras variá veis, é suficiente seguir a mesma ló gica.
Os municı́pios classificados no quadrante HH apresentam, assim como seus vizinhos, um valor superior à mé dia global do estado para o total de pessoas que saem do municı́pio. Assim, para os municı́pios
classificados neste quadrante é esperada uma forte correlaçã o com as RUHs oficiais devido à alta intensidade de movimentos pendulares. Em contraste, os municı́pios classificados no quadrante LL apresentam, assim como seus vizinhos, um valor inferior à mé dia global do estado para o total de pessoas que
saem do municı́pio. Nesses casos, é esperado identificar os municı́pios com baixa intensidade de movimentos pendulares, geralmente localizados afastados das RUHs oficiais.
Considerando-se as interpretaçõ es para o quadrante LH, os municı́pios classificados neste quadrante
apresentam um valor para o total de pessoas que saem do municı́pio inferior à mé dia global do estado,
enquanto que seus vizinhos apresentam um valor superior à mé dia global do estado. Dessa forma,
geralmente identificam-se neste quadrante os municı́pios localizados nas proximidades daqueles classificados como HH e, consequentemente, adjacentes à s RUHs oficiais. Eventualmente podem ser també m
observados municı́pios classificados como LH nas proximidades de municı́pios classificados como HL.
Finalmente, em relaçã o à s interpretaçõ es para os municı́pios classificados no quadrante HL, entendeTRANSPORTES | ISSN: 2237-1346
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se que eles apresentam um valor para o total de pessoas que saem do municı́pio superior à mé dia global
do estado, enquanto que seus vizinhos apresentam um valor inferior à mé dia global do estado. Esses
casos ocorrem comumente afastados das RUHs oficiais, mas destacam municı́pios que geralmente exercem uma influê ncia regional.
Cabe ressaltar ainda que esses dados foram comparados com a distribuiçã o da populaçã o, aplicandose a té cnica ESDA també m sobre a densidade populacional dos municı́pios do estado de Sã o Paulo, conforme analisado por Manzato e Rodrigues da Silva (2010) e Ajauskas et al. (2012).
Os softwares utilizados foram o Maptitude, que é um sistema de informaçã o geográ fica (SIG), para a
manipulaçã o dos dados e geraçã o de mapas temá ticos e o GeoDa, que serviu para a aplicaçã o da té cnica
ESDA.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos atravé s da aplicaçã o da té cnica ESDA sobre o conjunto de variá veis que descrevem
os movimentos pendulares no estado de Sã o Paulo (em 2010) estã o apresentados nesta seçã o. Primeiramente, pode-se observar na Figura 1 o resultado referente à variá vel “total de pessoas que entram no
municı́pio” representada por meio de um Box Map.
Com base no Box Map apresentado na Figura 1, pode-se observar que os municı́pios contidos no quadrante HH estã o situados nas RUHs oficiais. EI importante destacar que nas RUHs oficiais consolidadas
há mais tempo, como a de Sã o Paulo e de Campinas, há quantidades significativas de municı́pios no quadrante HH. Esses resultados demonstram a alta intensidade de movimentos pendulares nessas regiõ es,
indicando a forte correlaçã o existente entre a classificaçã o de municı́pios no quadrante HH e sua localizaçã o dentro das RUHs oficiais.

Figura 1: Box Map representando o movimento pendular em 2010, referente ao total de pessoas
que entram no município

Nota-se també m na Figura 1 que os municı́pios pertencentes ao quadrante LL distribuem-se pela
maior parte do territó rio. De um modo geral, esses municı́pios (assim como seus vizinhos) possuem um
baixo nú mero de viagens de entrada, considerando que nã o sã o á reas atrativas e, da mesma forma, estã o
distantes dos centros regionais e das RUHs oficiais. Entretanto, alguns desses municı́pios podem ser encontrados em RUH oficiais consolidadas, o que pode indicar um futuro desenvolvimento deles em razã o
do estreitamento de relaçõ es socioeconô micas com as cidades influentes que estã o presentes nessas
regiõ es.
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Um aspecto de extrema relevâ ncia visualizado na Figura 1 é a evidenciaçã o dos centros regionais
representados pelo quadrante HL. Exemplos desses centros incluem os municı́pios de Presidente Prudente, Araçatuba, Sã o José do Rio Preto, Marı́lia, Bauru, Araraquara, Sã o Carlos, Ribeirã o Preto, entre
outros. Esses municı́pios indicam elevados valores de viagens de entrada, já que constituem á reas bastante atrativas. Em torno dessas á reas, assim como daquelas compreendidas no quadrante HH, localizam-se os municı́pios do quadrante LH. Neste caso, os municı́pios apresentam baixos fluxos de entrada,
tendo em vista que nã o sã o á reas atrativas, mas seus vizinhos apresentam fluxos de entrada intensos.
Os resultados da aná lise dos dados de saı́da total (ou seja, a variá vel “total de pessoas que saem do
municı́pio”) estã o expostos na Figura 2. Neste caso, os municı́pios das RUHs oficiais classificados no quadrante HH també m ficaram bem representados. Alé m disso, pode-se observar ainda que existe uma alta
correlaçã o entre os dados de entrada (Figura 1) e de saı́da (Figura 2), ou seja, os municı́pios classificados
no quadrante HH produzem e atraem um expressivo nú mero de viagens pendulares. Isso permite uma
caracterizaçã o bastante consistente das RUHs, tendo em vista a alta correlaçã o desses casos com as
RUHs oficiais.
Ainda em relaçã o aos resultados do total de pessoas que saem do municı́pio (Figura 2), podem ser
visualizados os municı́pios com influê ncias locais significativas (ou seja, os centros regionais), classificados no quadrante HL. A maioria desses municı́pios se destacava na aná lise do total de entradas (Figura
1) e este fato pode ser observado aqui novamente. Isso demonstra que os municı́pios que compõ em tais
centros regionais tendem a nã o somente atrair como també m a produzir viagens pendulares. As consideraçõ es acerca dos municı́pios classificados nos quadrantes LH e LL seguem a mesma ló gica exposta
na metodologia, com destaque para aqueles municı́pios que estã o pró ximos à s regiõ es com classificaçã o
HH (RUHs) e HL (centros regionais). Devido a essa proximidade e considerando o crescimento dos municı́pios (e, consequentemente, crescimento dos movimentos pendulares), aqueles casos classificados
no quadrante LH tendem a migrar para o quadrante HH e os casos classificados no quadrante LL tendem
a migrar para o quadrante LH (e que, posteriormente, podem també m migrar para o quadrante HH).
Em relaçã o ao estudo dos dados de entrada e saı́da por motivo de trabalho, foram gerados os Box
Maps representados nas Figuras 3 e 4. Os mapas de entrada total (Figura 1) e entrada para trabalho
(Figura 3) sã o bastante similares, levando-se em conta que os municı́pios, em sua maioria, estã o classificados nos mesmos quadrantes em ambos os casos. Logo, as mesmas interpretaçõ es expostas anteriormente sã o vá lidas aqui. Deve-se, entretanto, considerar que os dados da Figura 3 se referem apenas aos
movimentos pendulares realizados por motivo de trabalho. Esse panorama també m é verificado ao contrapor os mapas de saı́da total (Figura 2) e saı́da para trabalho (Figura 4), em que os resultados sã o
bastante similares. Esse fato acaba sendo coerente, pois as viagens a trabalho compõ em um subconjunto
das viagens totais. E essa ló gica vale tanto para os dados de entrada como para os de saı́da. Em resumo,
considerar os movimentos pendulares por motivo de trabalho també m resulta em uma caracterizaçã o
consistente das RUHs.
Por fim, a aplicaçã o da té cnica ESDA sobre a densidade populacional está apresentada na Figura 5. A
interpretaçã o dos resultados segue a mesma ló gica já discutida, ou seja, aqueles municı́pios classificados
no quadrante HH apresentam (assim como seus vizinhos) uma densidade populacional superior à mé dia
global. Esses municı́pios se destacam por estarem localizados nas RUHs oficiais e, consequentemente,
servirem para a definiçã o de RUHs segundo o crité rio populacional. Comparando-se esses resultados
com os dados de movimentos pendulares, é possı́vel perceber uma alta correlaçã o entre os municı́pios
classificados no quadrante HH tanto para o crité rio populacional como para o crité rio baseado em movimentos pendulares. No entanto, quando a aná lise desses resultados é realizada conjuntamente com a
delimitaçã o das RUHs oficiais, percebe-se que o crité rio baseado nos movimentos pendulares evidencia
melhor a definiçã o das RUHs, em especial naquelas RUHs oficiais criadas recentemente como a de Piracicaba e do Vale do Paraı́ba e Litoral Norte.
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Figura 2: Box Map representando o movimento pendular em 2010, referente ao total de pessoas que saem do
município

Figura 3: Box Map representando o movimento pendular em 2010, referente ao total de pessoas que entram no
município por motivo de trabalho

Figura 4: Box Map representando o movimento pendular em 2010 referente ao total de pessoas que saem do
município por motivo de trabalho
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Figura 5: Box map representando a densidade populacional em 2010

Na sequê ncia, os municı́pios classificados no quadrante HL apresentam uma densidade populacional
superior à mé dia global, mas seus vizinhos tê m uma densidade inferior à mé dia global. Logo, esses casos
compõ em os centros regionais, assim como tratado anteriormente. No entanto, pode-se observar que a
densidade populacional nã o destaca alguns centros regionais quando comparada aos resultados obtidos
por meio dos movimentos pendulares. Isso pode ser visualizado comparando-se os municı́pios classificados no quadrante LL da Figura 5 (densidade populacional) com aqueles municı́pios classificados no
quadrante HL segundo os dados de movimentos pendulares (Figuras 1 a 4).
Os municı́pios no quadrante LH tê m uma densidade populacional abaixo da mé dia, mas seus vizinhos
apresentam essa densidade superior à mé dia. Assim, esses municı́pios geralmente se localizam nas proximidades daqueles classificados no quadrante HH (ou HL) e tendem a apresentar um padrã o de migraçã o do quadrante LH para o HH. Essa aná lise ocorre de maneira semelhante à quelas realizadas com os
movimentos pendulares. No entanto, pode-se visualizar que o crité rio baseado nos movimentos pendulares ainda evidencia melhor os municı́pios classificados no quadrante LH, particularmente dentro das
RUHs oficiais.
Na ú ltima aná lise, os municı́pios classificados no quadrante LL apresentam (assim como seus vizinhos) uma densidade populacional inferior à mé dia global. Esses municı́pios compõ em a maior parte do
estado de Sã o Paulo (como pode ser visualizado na Figura 5) e apresentam poucas influê ncias na questã o
metropolitana. Essas discussõ es també m estã o de acordo com aquelas já levantadas para os resultados
dos movimentos pendulares.

CONCLUSÕES
A partir do estudo explorató rio por meio da té cnica ESDA aplicada aos dados de viagens pendulares em
um estudo de caso realizado no estado de Sã o Paulo, foi possı́vel testar a viabilidade de uso desse indicador para a definiçã o de RUHs e obter algumas conclusõ es relevantes.
Ao analisar a distribuiçã o dos municı́pios nos Box Maps, concluiu-se que as viagens pendulares, sobretudo os dados de entrada total, saı́da total, entrada para trabalho e saı́da para trabalho classificados
no quadrante HH traduziram satisfatoriamente as inter-relaçõ es dos municı́pios presentes nas RUHs
oficiais, levando à sua definiçã o de maneira bastante coerente. Por exemplo, notou-se que as RUHs de
Sã o Paulo, de Campinas, de Jundiaı́ e da Baixada Santista ficaram bem caracterizadas, de maneira que os
limites das RUHs oficiais e do conjunto de municı́pios classificados no quadrante HH praticamente coincidem entre si. Em relaçã o à s outras RUHs oficiais, pô de-se identificar a tendê ncia de desenvolvimento
dos municı́pios dentro dessas á reas, com municı́pios classificados nos quadrantes HH, HL, e LH. Em comTRANSPORTES | ISSN: 2237-1346
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traste, os resultados obtidos com a densidade populacional apresentam-se de maneira geral satisfató rios, poré m nã o apontam as mesmas tendê ncias de desenvolvimento como visualizado por meio dos
movimentos pendulares.
Outro aspecto notá vel é a evidenciaçã o dos centros regionais, representados pelos municı́pios classificados no quadrante HL. Mesmo nã o se caracterizando como RUHs oficiais, essas á reas possuem influê ncia local e apresentam fluxos intensos com municı́pios adjacentes. Nesse sentido, é importante que
essas regiõ es sejam destacadas, tendo em vista que futuramente podem constituir nú cleos de aglomeraçõ es urbanas. EI possı́vel observar ainda que os resultados obtidos por meio dos movimentos pendulares evidenciam mais municı́pios como centros regionais do que os resultados obtidos com a densidade
populacional.
Em resumo, conclui-se que a utilizaçã o dos dados de movimentos pendulares para a definiçã o de
RUHs constitui uma abordagem vá lida e apresenta melhores resultados quando comparada com a abordagem baseada na densidade populacional. Em especial, isso pô de ser demonstrado combinando-se os
dados de totais de viagens com a té cnica de ESDA. Por outro lado, a definiçã o utilizando-se a densidade
populacional ainda constitui uma abordagem relevante, especialmente nos casos em que tais dados de
movimentos pendulares nã o estã o disponı́veis e atualizados. Alé m disso, a disponibilizaçã o recente dos
dados de viagens no Brasil e os resultados aqui obtidos ampliam as oportunidades de pesquisa nessa
temá tica, inclusive incorporando esses resultados com a abordagem baseada na densidade populacional
e indicadores de oferta de infraestrutura de transportes.
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Nacional de Estudos Populacionais, p. 67-99.
Cheshire, P. C. e D. G. Hay (1989) Urban problems in Western Europe: an economic analysis. Unwin Hyman, London.
Coombes, P. P. e H. G. Overman (2004) The spatial distribution of economic activities in the European Union. In: J. V. Henderson e J. F. Thisse (eds.) Handbook of Urban and Regional Economics: Cities and Geography. North Holland, Amsterdam, v. 4,
p. 2845-2909.
Cunha, J. M. P. e E. Miglioranza (2006) Valinhos: um novo padrão de cidade-dormitório? Novas Metrópoles Paulistas- População,
vulnerabilidade e segregação (1ª ed.). NEPO/UNICAMP, p. 539-560.

TRANSPORTES | ISSN: 2237-1346

9

Aguiar, L. L.; Manzato, G. G.

Volume 25 | Número 3| 2017

Cunha, J. M. P.; S. Stoco e E. Dota (2013) O fenômeno da mobilidade pendular na Macrometrópole do Estado de São Paulo: uma
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Anais do XXI Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes, Rio de Janeiro, Brasil.
Manzato, G. G. e A. N. Rodrigues da Silva (2010) Spatial-temporal combination of variables for monitoring changes in metropolitan areas. Applied Spatial Analysis and Policy, v. 3, n. 1, p. 25-44. DOI:10.1007/s12061-009-9028-6.
Manzato, G. G.; A. J. Soares e A. N. Rodrigues da Silva (2006) Aglomeraçõ es urbanas e oferta de transportes no estado de Sã o
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