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RESUMO 

 

A dinâmica do espaço urbano se concretiza a partir da interdependência intraurbana e 

intercidades que se articulam através das ações e interações de diversos agentes modeladores 

do espaço. Dentro dessa lógica dialética, concomitantemente articulada e fragmentada, todas 

as urbes estão inseridas na rede urbana exercendo funções distintas, imprescindíveis para a 

produção e reprodução da rede. Partindo dessa conjuntura para compreender a interação 

intraregional de Areia Branca, esta dissertação tem como objetivo analisar a inserção de Areia 

Branca no conjunto de fluxos e redes sergipanos. Neste sentido, se fez pertinente uma análise 

regional dessas relações que se estabelecem com as cidades de Itabaiana, grande centro 

comercial, e a capital, Aracaju, que exerce uma polarização em âmbito estadual. Como 

procedimento metodológico foi efetivada intensa pesquisa bibliográfica, com ênfase para 

estudiosos das questões urbanas evidenciadas numa perspectiva regional. Além da revisão 

teórica foi necessária a coleta de dados secundários em órgãos públicos municipais e no 

IBGE, complementados com a aplicação de questionários e entrevistas para auxiliar na 

compreensão das relações socioeconômicas e espaciais do município de Areia Branca. 

Posteriormente, os dados foram tabulados, analisados e relacionados junto à teoria adotada 

para dar suporte à explicação da dinâmica interurbana de Areia Branca no âmbito regional. Os 

elementos diferenciadores da posição da cidade nessa malha reticular são o nível das relações 

e o raio de influência que de acordo com a quantidade e especialidade dos equipamentos junto 

às funções urbanas podem ter diferentes abrangências. A cidade de Areia Branca tem como 

alcance espacial apenas sua área municipal abrangendo a população da sede e sua respectiva 

área rural. Essa é uma característica generalizada dos centros locais que não têm força atrativa 

suficiente para influenciar a sua região, a exemplo das demais cidades, com hierarquia maior, 

dispostas na rede que de modos e níveis diferenciados polarizam outras urbes em níveis 

regionais, nacionais e até globais. Neste sentido, no comando da influência sobre Areia 

Branca é constatada uma disputa de forças polarizadoras entre Itabaiana, Centro Subregional 

B, e Aracaju, Capital Regional no subsistema urbano brasileiro. 

 

Palavras- chave: Rede Urbana. Interação intra-regional Análise regional.  
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ABSTRACT 

 

The dynamic of urban space is a result of the interdependence within and among cities, which 

relate through the actions and interactions of different modeling agents of space. Within this 

dialectical logic, simultaneously articulated and fragmented, all cities are in the urban network 

and they have distinct functions which are essential for the production and reproduction of the 

network. Taking this into consideration to understand this intraregional interaction of Areia 

Branca, this paper aims to analyze the inclusion of Areia Branca in the set of flows and 

networks of Sergipe. First, it was necessary to analyze these regional relations between the 

city of Itabaiana, a large trade center, and Aracaju, the capital city, which influences the entire 

state. For that, it was made an intensive literature research with emphasis on urban issues with 

a regional perspective. In addition, it was necessary to collect secondary data from municipal 

public agencies and IBGE(Brazilian Institute of Geography and Statistics), through 

questionnaires and interviews to help understand the socioeconomic and spatial relations of 

Areia Branca. After that, the data were tabulated, analyzed and related to the theory in 

question, in order to support the explanation of the interurban dynamic of Areia Branca at a 

regional level. The differentiating elements that define the position of cities in this network 

are the level of relations and the radius of influence. And depending on the amount and kind 

of specialized-function equipments in urban areas, they might have different meanings. Areia 

Branca has as its spatial range only its municipal area covering the population from urban and 

rural territories. This a general characteristic of the local centres which do not have enough 

attractions to influence its region like other cities with a high hierarchy in the network, which 

influence other cities both regional, national or even global. So it is possible to see a 

leadership contest for the influence over Areia Branca between Itabaiana, Subregional Centre 

B, and Aracaju, the regional capital in the urban subsystem. 

 

Keywords: Urban network. Intraregional interaction. Regional analysis 
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INTRODUÇÃO 

 

O espaço urbano é formado a partir das relações intraurbana e intercidades, 

articulando-se através de ações de diversos agentes modeladores, destacando-se o Estado, os 

proprietários fundiários, os proprietários dos meios de produção, os promotores imobiliários, 

além dos grupos sociais excluídos que se interagem no tempo e no espaço (CORRÊA, 2000). 

Essas relações se articulam através da ação antrópica que envolve vários tipos de fluxos que 

se dirigem para fixos que estão estabelecidos no espaço e se fortalecem a partir da 

complexidade das funções presentes nos lugares. Dessas relações surgem as redes que, 

conforme Santos "são virtuais e ao mesmo tempo reais", sendo "técnicas, mas também 

sociais‖ (1996, p. 221). 

No mundo técnico-científico-informacional as relações espaciais e socioeconômicas 

estão cada vez mais estreitas resultantes da intensificação dos fluxos materiais e imateriais 

que se concretizam viabilizando a fluidez de mercadorias, pessoas, capital e de informações. 

Dessa forma, o estudo sobre as cidades não pode ser feito de modo isolado, pois as relações 

citadinas não ocorrem somente dentro do espaço urbano, mas também entre cidades e regiões 

(SANTOS, 1996). 

Porém, deve-se ressaltar que o espaço geográfico não é homogêneo, logo os lugares 

apresentam suas especificidades, embora os avanços tecnológicos proporcionem a 

interatividade mundial. As peculiaridades dos lugares instigam análises mais complexas em 

diferentes escalas geográficas. Nesse sentido, cabe a esse estudo compreender na conjuntura 

regional as interações sócioespaciais e econômicas que o município de Areia Branca mantém 

no âmbito interurbano definindo sua posição na rede. 

Outra relevância dessa análise é a posição de Areia Branca como pequena cidade que 

dentro da abordagem das relações interurbanas é considerada um centro local. A partir desse 

fundamento teórico esse estudo identificará as funções urbanas presentes nessa cidade para 

poder compreender as relações e intensidades de sua rede urbana. 

No ensejo de analisar essas relações cabe mencionar que a nomenclatura centro local 

não substitui a terminologia pequena cidade, o que permite a realização de uma análise mais 
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abrangente, porém ressalta-se que ambas não são sinônimas. O fator preponderante para o 

estabelecimento dos critérios instituídos são os objetivos de distintas pesquisas que admitem 

fazer uma classificação de acordo com a proposta de cada estudo. Para este trabalho, ambas as 

classificações são pertinentes, pois com base na classificação do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) são consideradas como pequenas cidades aquelas que têm menos de 

100 mil habitantes e segundo a hierarquia urbana são classificadas como centros locais as 

cidades que exercem influência, apenas, sobre os seus limites territoriais. 

Neste sentido, este trabalho aborda os centros locais como constituintes das pequenas 

cidades, entretanto, além do fator demográfico são considerados outros elementos pertinentes 

à análise da trama urbana que de modo conjugado determinam a posição que cada centro 

exerce diante da rede. Assim, deve-se analisar as partes de modo articulado que perante a 

fluidez espacial somam-se formando a totalidade espacial. 

A importância que as pequenas cidades adquiriram junto à ciência nos últimos anos 

deve ser ressaltada. A ampliação dos estudos sobre essa temática ocorreu nas últimas décadas 

do século XX, com ênfase na análise regional da rede urbana. Os teóricos que analisaram a 

participação desses centros locais na teia urbana evidenciam a contribuição para a dinâmica 

regional, junto às cidades de maior hierarquia. 

Dentro dessa perspectiva, o estudo sobre fluxos e redes do município de Areia Branca 

tem como arcabouço teórico as categorias região e rede que adquirem novas conotações com 

a evolução do pensamento geográfico. A primeira é analisada desde a sistematização da 

geografia como ciência, sendo considerada por alguns autores como o conceito central da 

geografia, enquanto para outros, esta categoria perdeu importância nos estudos geográficos 

sendo substituída por outras como o território. A segunda se consolidou no pensamento 

geográfico no século XVIII, adquirindo um novo significado através da inserção de técnicas 

que intensificaram a articulação entre diferentes lugares.  

A conjugação dessas duas categorias neste estudo permitirá uma melhor compreensão 

sobre o nível de integração e hierarquia espacial dessa trama de relações que envolvem os 

municípios a serem abordados. 

As discussões sobre rede urbana no Brasil se disseminaram a partir da década de 1950, 

com a expansão capitalista, apoiadas nas inovações tecnológicas que foram inseridas nos 
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diferentes espaços geográficos. A introdução de novas técnicas facilitou a interação entre os 

lugares, integrando economias de diferentes níveis através do aumento da rede de fluxos. 

Diante do exposto, este estudo busca explicar como se processam as relações de Areia 

Branca no conjunto de redes e fluxos do contexto regional sergipano. Uma das relações a ser 

estudada e detalhada é aquela que ocorre com Aracaju, intensificada pela inserção de técnicas 

que aumentam a fluidez de fluxos materiais e imateriais entre esses municípios, sendo essa 

interação favorecida pela pequena distância (36 km) entre essas cidades, mas, sobretudo, pelo 

poder atrativo que Aracaju exerce sobre todo o Estado. 

Outro ponto pesquisado foi a relação com o município de Itabaiana que também 

exerce elevada centralidade no agreste sergipano, devido à sua dinâmica econômica, além de 

ter apenas 18 km de distância da cidade de Areia Branca. 

De acordo com os estudos de Santos, Corrêa e Dias é possível afirmar que Areia 

Branca é um nó dentro do sistema de redes sergipanas. Desse modo, é pertinente a este 

trabalho pesquisar o nível das relações desse município com os demais mencionados, de 

modo a contribuir com as indagações sobre os fluxos e fixos. Além disso, é proeminente a 

análise dos níveis de inserção de Areia Branca na região metropolitana de Aracaju. Portanto, a 

relevância deste estudo para a Geografia resulta de uma melhor compreensão acerca das 

relações que estão postas e de sua contribuição para a organização do espaço. 

A conjugação dos fundamentos teóricos junto ao recorte espacial desta pesquisa 

repercutiu nas seguintes indagações quanto ao objeto de estudo: 

 Como os fixos e fluxos inserem Areia Banca no conjunto urbano-regional sergipano? 

 Quais as direções dos fluxos populacionais e de mercadorias procedentes de Areia 

Branca? 

 Os fixos existentes em Areia Branca são capazes de atrair fluxos de quais municípios?  

 A presença de trabalhadores especializados procedentes de outros municípios 

contribui para a drenagem da renda do município para outros lugares? 

 A drenagem de renda se constitui num entrave para o desenvolvimento do município? 

 Como se processam as relações de Areia Branca com Itabaiana e Aracaju? 

 As relações sociais e econômicas do município de Areia Branca com a capital Aracaju 

inserem Areia Branca na região metropolitana? 



 

 

4 

Assim, para compreender essa dinâmica inter-regional de Areia Branca foi necessário 

analisar a inserção do município de Areia Branca no conjunto de fluxos e redes sergipanos. 

Para isto, se fez mister o delineamento de objetivos específicos: 

 Verificar a ocorrência de migração pendular de trabalhadores de Areia Branca para 

outros municípios; 

 Estabelecer a relação de dependência da mão-de-obra especializada dos serviços 

públicos de Areia Branca, com relação a outros municípios; 

 Verificar a relação entre trabalhadores especializados e a drenagem de renda para 

outros municípios. 

 Analisar a dependência de Areia Branca com os municípios de Itabaiana e de Aracaju; 

 Avaliar os níveis de inserção de Areia Branca na região metropolitana de Aracaju; 

 Verificar o papel de Areia Branca no sistema urbano-regional comandado por Aracaju. 

Nesse intento de analisar a mobilidade espacial de Areia Branca é necessário salientar 

a importância dos princípios da pesquisa aplicada, através de métodos diretos e indiretos, 

fundamentados na revisão bibliográfica sobre os conceitos norteadores desta análise, 

destacando-se o pensamento de teóricos como Roberto Lobato Corrêa, Milton Santos, Leila 

Dias, Sandra Lencione, Ângela Maria Endlich e Rogério Haesbaerst, além de outros 

estudiosos que discernem sobre a temática em pauta e dos estudos locais acerca da rede 

urbana sergipana, como aqueles realizados por Corrêa, Diniz, Duarte e outros pesquisadores. 

A partir da compreensão teórica da análise regional sobre redes e fluxos buscou-se 

relacionar tais pressupostos teóricos junto à análise empírica para compreender a teia de 

relações que Areia Branca mantém com outros municípios sergipanos. 

A coleta de informações primárias foi concretizada com trabalho de campo para 

analisar a intensidade das relações e dos fluxos entre Areia Branca e as cidades de Aracaju e 

Itabaiana, além de verificar os principais fixos que proporcionam essa mobilidade espacial. 

Para relacionar os elementos teóricos com a realidade apreendida in loco foi necessário a 

aplicação de questionários e entrevistas. A análise desses instrumentos de pesquisa permitiu a 

apreensão da conexão migratória, bem como a função dos fixos presentes que atraem tais 

fluxos, além de explicar a dinâmica interna do município. 



 

 

5 

A aplicação dos questionários foi baseada na amostragem não probabilística. A 

utilização dessa tipologia de modo não-aleatório é justificada pela necessidade do 

procedimento de selecionar a população de acordo com os critérios instituídos na pesquisa. 

Para verificar os fluxos e a inversão dos mesmos em Areia Branca foram estabelecidos grupos 

de análise, abordando pontos que auxiliam na compreensão dos questionamentos salientados 

na pesquisa. 

O primeiro grupo definido foi o dos feirantes, com o qual foram aplicados 50 

questionários, o que corresponde a 10 % do total, contemplando a diversidade de funções 

presentes na feira. A escolha justifica-se pela forte centralidade que a feira exerce em Areia 

Branca, ou seja, o dia de maior dinâmica socioespacial e econômica do município. O segundo 

grupo foi o dos passageiros com o intuito com o intuito de examinar o destino e o motivo das 

viagens para outras cidades. Para isso, foram aplicados 100 questionários nos principais 

pontos de ônibus da cidade, em diferentes horários. 

Outro método utilizado para a coleta de dados primários foram as entrevistas tendo 

sido elaborados roteiros de entrevistas semiestruturadas que foram realizadas com mtécnicos 

da Prefeitura Municipal nas Secretarias da Educação e da Saúde. Além disso, foram coletadas 

informações em outros órgãos públicos como Fórum, Delegacia, Correios, BANESE e junto 

ao diretor do Centro Estadual de Reintegração Social de Areia Branca para verificar a 

presença e os cargos ocupados por funcionários públicos mais qualificados procedentes de 

outros municípios. Além dos órgãos públicos também foram coletadas informações com 

motoristas de vans e motaxistas e realizadas entrevistas com os presidentes das duas 

cooperativas de táxis lotação para verificar o número e destino de viagens diárias e a 

quantidade de passageiros. Com estas informações foi possível verificar se ocorre a drenagem 

de renda de Areia Branca para os municípios mencionados. 

Para buscar informações sobre a formação do município, a ocupação inicial da sede 

municipal e as relações que se processavam com outros lugares foram realizadas entrevistas 

com cinco moradores antigos. 

Para caracterizar o município e a sede municipal foram utilizados dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e estudos da SEPLAN/SE (Secretaria de 

Planejamento de Estado, Habitação e do Desenvolvimento Urbano), assim como estudos já 

realizados sobre Sergipe e o município de Areia Branca. Esses dados obtidos foram tabulados 
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e apresentados sob forma de cartogramas, tabelas e gráficos que contribuirão para a análise 

reflexiva dos resultados e a consecução dos objetivos propostos.  

A estrutura desta dissertação está organizada em 04 capítulos. O primeiro traz uma 

reflexão das categorias geográficas: Região e Rede. Aportes teóricos que possibilitaram o 

desenvolvimento da temática proposta inicialmente, a partir da extração das especificidades 

do objeto de estudo, enfocando a escala nacional e estadual de análise da rede urbana. Nessa 

espacialidade reticular foi enfatizada a participação e contribuição das pequenas cidades nesse 

emaranhado urbano. 

O segundo capítulo traz uma caracterização de Areia Branca, explicitando os seus 

aspectos intraurbano. O conhecimento da dinâmica interna de Areia Branca foi imprescindível 

para a apreensão de sua participação na rede urbana sergipana. Essa abordagem permitiu a 

compreensão de Areia Branca como centro local na rede. 

No terceiro capítulo, Areia Branca é abordada como um nó citadino partícipe da rede 

urbana sergipana que tem fixos que atraem fluxos intermunicipais. Os fixos mencionados com 

maior força de atração são aqueles atrelados ao setor público, como administração, segurança, 

saúde e educação que atrai profissionais de outras cidades a ocupar os postos de trabalho do 

setor público. Além desses, são enfatizados os fluxos proporcionados pelo circuito inferior da 

economia, o mercado periódico. Assim, é constatada a drenagem de renda veiculada por esses 

fluxos. 

O quarto capítulo se faz essencial para a compreensão das multifaces dos processos 

espaciais ocorridos nas relações intercitadinas de Areia Branca. São evidenciados os fluxos 

migratórios que se deslocam de Areia Branca atraídos por fixos com maiores especificidades. 

Neste sentido, é constatada a importante contribuição do Estado, como agente modelador do 

espaço auxiliando na veiculação da fluidez migratória que tem como principais motivações o 

mercado de trabalho e a qualificação. Posteriormente, verificou-se a maximização da força de 

Aracaju ao desempenhar controle sobre essa urbe. 

Nas considerações finais foram mencionadas as categorias geográficas que nortearam 

essa pesquisa, justapostas às especificidades de Areia Branca. Ressaltou-se as similaridades 

da cidade pesquisada com as demais cidades brasileiras que se encontram na condição de 

subsidiar as urbes de maior hierarquia contribuindo para a centralização do capital. 
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Esta dissertação se propõe a contribuir com a Geografia sergipana, delineando o grau 

de fluidez a partir da análise da inserção de técnicas, do nível de fluxos e dos tipos de fixos 

que se constituem como elementos atrativos geradores de fluxos. Desse modo, este estudo se 

insere no âmbito das discussões que vêm sendo desenvolvidas na esfera nacional acerca das 

pequenas cidades. 

Esta Dissertação é requisito do curso de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 

Federal de Sergipe para a obtenção do Título de Mestre em Geografia. 
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1. REGIÃO E REDE URBANA: UMA BREVE DISCUSSÃO 

 

A literatura exposta a seguir enseja inquirir os aportes teóricos necessários para a 

compreensão e análise do presente objeto de pesquisa que apresenta como categorias 

geográficas centrais a região e a rede. Assim, a partir da teoria pesquisada buscar-se-á 

concretizar os objetivos da pesquisa. 

 

1.1 Trajetórias dos conceitos de região e rede no Pensamento Geográfico 

 

O termo região deriva do latim, regere que originou outras palavras como regente e 

regra. No Império Romano a região tinha o sentido de influência, poder sobre um 

determinado lugar ou uma extensão de área. Além dessas significações o conceito de região 

pode se referir à localização, à singularidade dos lugares e à divisão administrativa em várias 

escalas. 

No século XX, Vidal de La Blache definia a região como área contígua que se 

diferenciava das demais porções do território, sob o domínio de um tipo de determinação 

física através da combinação dos diversos elementos naturais. De acordo com a Escola 

Francesa a Geografia era uma ciência ideográfica que estudava fatos não repetitivos, 

descritivos. Isso dificultava a aceitação da Geografia como ciência, pois impossibilitava a 

criação de modelos e regras nos estudos geográficos. 

A partir de 1950, surgem novas correntes do pensamento geográfico que analisam a 

região através de outros vieses. Assim, as regiões homogêneas, contíguas cedem o lugar para 

outras abordagens, como a teórico-quantitativa, marxista, humanista e cultural. Porém, deve-

se ressaltar que a nova forma de analisar a região não aboliu as anteriores. 

No pensamento teorético-quantitativo a região não é mais algo concreto, ou seja, a 

região paisagem. A partir de então, a região é estabelecida de acordo com propósitos 

específicos, podendo-se fazer vários recortes regionais. Segundo Corrêa (2000), a região 

natural e a região-paisagem é apenas uma das múltiplas possibilidades de se recortar o espaço 
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terrestre. A região é uma criação intelectual dependendo do objetivo do autor, pois é este que 

irá definir os atributos da divisão regional e a escala a ser utilizada.  

Nessa nova acepção que emerge após a Segunda Guerra Mundial são utilizados os 

princípios da taxonomia, por meio de métodos estatísticos, facilitados pela incorporação de 

novas tecnologias como as máquinas de calcular que quantificam os atributos estabelecidos 

para a análise regional. 

A partir de 1970, a região é compreendida como resposta aos processos capitalistas, 

com uma abordagem vinculada ao marxismo. Neste novo conceito é utilizada como atributo 

da regionalização, a divisão social do trabalho, que segundo os adeptos dessa corrente é a 

única maneira de compreender as desigualdades propostas pelo capitalismo. Para estes, as 

demais correntes de pensamento anteriores escamoteavam a realidade. Surgem ainda, nesse 

período, a Geografia Humanista e a Geografia Cultural que valorizam a subjetividade, o 

espaço-vivido, o sentimento de pertencimento a um lugar. 

A região persiste aos processos de transformação do espaço, alterando-se apenas o 

modo de aplicar os estudos regionais ao contexto do mundo atual. Cabe ao geógrafo não 

apenas fazer uma descrição da região a partir de diferenciações de áreas, mas analisar em 

diferentes esferas a função e a aplicação do estudo regional, como um recorte do espaço 

geográfico – espaço que se identifica pelas relações sociais em um meio. 

Além disso, é salutar evidenciar a importância de analisar a região no contexto das 

relações citadinas. Essa abordagem vem sendo discutida por vários teóricos no âmbito das 

regiões de influência, ou seja, as relações entre uma cidade primaz e a sua hinterlândia, 

delineando a hierarquia urbana. Porém, se faz necessário salientar que a atual conjuntura 

socioeconômica mundial infere novos elementos dinâmicos que rompem com a rigidez das 

relações no espaço geográfico. 

Segundo Garnier ―muitos laços se tecem entre uma cidade e a sua região‖ (1997, p. 

461), evidenciando as ligações recíprocas dessas duas unidades geográficas. Pierre George 

(apud SANTOS, 1959, p. 9) ratifica essa relação enfocando uma distinção temporal. Segundo 

esse autor, os papéis foram alterados: ―A cidade da época preindustrial é um produto de sua 

região, enquanto a região da época contemporânea é o produto da cidade‖. Essa afirmativa 
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evidencia a expansão da proeminência dos centros citadinos após o capitalismo industrial, 

contribuindo para o favorecimento das articulações espaciais. 

As sucessivas transformações que o espaço geográfico sofreu ao longo do tempo, 

evidenciam a importância da região como categoria teórica-metodológica nos estudos 

geográficos. As análises teóricas regionais não foram exauridas, mas, permanecem com uma 

nova roupagem, aflorando nesse novo contexto mundial, como as distintas versões da 

mundialização, contribuindo para a compreensão dos reflexos dessa nova fase do capitalismo 

que busca organizar ―subespaços articulados dentro de uma lógica global‖ (SANTOS, 1997, 

p. 49). 

Para Santos, ―estudar uma região significa penetrar num mar de relações, formas, 

funções, organizações, estruturas etc., com seus mais distintos níveis de interação e 

contradição‖ (1997, p. 46). A partir dessa situação se justifica uma análise regional das 

relações citadinas, a fim de compreender a interação dos agentes modeladores do espaço, 

junto às respectivas formas e conteúdos disponibilizados de modo centralizado e articulado 

contraditoriamente no espaço geográfico. 

O outro conceito a ser analisado neste estudo é a rede, cujas discussões surgem ainda 

no século XII, referindo-se ao entrelaçamento de fios, linhas, nós, ou seja, a técnica de tecer, 

que ocorre através de um emaranhado de fios interligados. A partir de então, essa temática 

adquiriu novas conotações, como as analogias referentes ao organismo e à exterioridade, ou 

seja, a rede inserida ao espaço geográfico. De acordo com Dias (2007), este conceito de rede 

referente às relações espaciais foi introduzido no século XVIII, assumindo um novo 

significado: a técnica. 

Segundo Haesbaert (2006), o conceito de rede surgiu com a emergência do 

capitalismo mercantil, ao passo que propiciou a inserção de novas técnicas, como a expansão 

ultramarina, abertura de estradas e construção de linhas férreas, possibilitando o fluxo de 

pessoas e mercadorias. Essas técnicas proporcionaram a fluidez entre os lugares, reduzindo o 

tempo de deslocamento de bens materiais e imateriais. 

O conceito de rede é multifacetado, sendo abordado, não só na Geografia, mas nas 

Ciências Sociais, como um todo, além do senso comum. A nova concepção de rede referente 

ao espaço geográfico se desenvolveu com a implantação de infra-estrutura, fomentada pelas 
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mudanças tecnológicas desenvolvidas pela Revolução Industrial, possibilitando a articulação 

qualitativa e quantitativa das cidades junto ao mundo exterior (CORRÊA, 2000). 

Os resultados das novas invenções atenderam às necessidades de parcela da sociedade 

naquele momento, contribuindo para o aumento da produtividade, a circulação das 

mercadorias, pessoas e informações. A introdução de infra-estrutura rodoviária, ferroviária e a 

telegrafia alteraram a relação entre espaço e tempo, como alguns teóricos denominam de 

compressão tempo-espaço ou até mesmo a aniquilação tempo-espaço. 

Quanto a essa relação espaço-temporal Carlos salienta que a ―busca é a diminuição do 

tempo do percurso e não do espaço do percurso‖ (1996, p. 28), ou seja, o espaço não foi 

reduzido, ele continua concreto. O que ocorreu foi a redução ou até mesmo a abolição do 

tempo que se comprova pela instantaneidade das comunicações. 

Nessa perspectiva, Giudice e Toledo Junior (2007) ratificam que as redes promoveram 

importante função na organização e ocupação do espaço, determinando a eliminação de 

barreiras de todas as ordens. Entretanto, deve-se salientar que a abolição desses obstáculos é 

parcial, pois as barreiras das desigualdades socioeconômicas permanecem atendendo às 

diretrizes do capital. 

Os diversos elementos constituintes do espaço geográfico se interpenetram, definindo 

as relações espaciais. Estudiosos como Massey (2000) corroboram que não é somente a 

economia que determina o espaço e o lugar, mas o conjunto de todas as experiências e 

vivências. Nessa perspectiva, pode-se compreender a definição de rede elaborada por Santos, 

como um elemento sociotécnico enfatizando a relação homem/meio, ou seja, as sociabilidades 

que ocorrem nos lugares. 

Como ressalta Dias (2007a), nos últimos dez anos, houve uma aceleração da 

velocidade dos fluxos migratórios, comerciais, informacionais e financeiros. Esses processos 

são resultantes da implantação de novas técnicas que facilitam a fluidez e a instantaneidade do 

espaço. 

Todas essas inovações tecnológicas também alteraram a divisão internacional do 

trabalho e as relações sociais, permitindo a difusão de culturas e informações. Mas, vale 

ressaltar que a dissipação desses fluxos não implica na homogeneização do mundo, ou seja, o 

fim das diferenças espaciais e socioeconômicas, como muitos teóricos defenderam a rede 
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como possibilidade e promessa de transformação da sociedade (DIAS, 2007a). Esse 

pensamento ainda é corrente atualmente, sobretudo, por políticos que se utilizam da 

implantação de técnicas no espaço como sinônimo de desenvolvimento social. 

A implantação de técnicas no espaço dinamiza as relações sociais e econômicas, mas 

estas sozinhas não são capazes de alterar tal estrutura. Como afirma Santos (2000), o território 

é um suporte das redes que transportam as verticalidades, ou seja, as regras e imposições 

geridas por um sistema que sustenta a desigualdade e a exclusão, logo a inserção dos lugares 

nas redes não impede a existência de desigualdades, podendo até ampliá-las. Assim, o 

território se constitui em suporte para as redes, conforme define o mesmo autor 

Segundo Santos (2008b), existem elementos principais e secundários que determinam 

a formação e transformações das redes. Para ele os fatores principais são as massas, os fluxos 

e o tempo. Ressalta-se que esses elementos devem agir harmonicamente para formar ou 

alterar uma rede. 

Esse autor conceitua como massas a população, tanto a densidade, quanto a 

distribuição espacial; a produção, incluindo a distribuição e o seu valor; além das massas de 

poupança, consumo, equipamentos. Os fluxos são formados a partir das massas, logo, quem 

direciona os fluxos são os detentores de poder. O tempo é o agente ponderador dos dois 

fatores supracitados. Esse elemento é capaz de explicar os fenômenos de disparidades que são 

oriundos da defasagem entre o moderno e o tradicional. 

Nesse contexto, o moderno é representado pelos transportes e comunicações, enquanto 

o tradicional são as estruturas socioeconômicas. Isso evidencia a presença veemente dos 

―tempos rápidos e dos ―tempos lentos‖ no âmbito nacional e deduz a classificar o Brasil como 

um país periférico. A modernização é conservadora no sentido da valorização e sustentação 

de uma classe dominante sobre uma maioria excluída do acesso aos bens e serviços 

necessários a uma qualidade de vida digna. 

Portanto: 

 

É preciso concluir que, para as massas pobres, não existe rede urbana, 

ou mesmo que ela não existe em nenhuma circunstância (à parte, é 

claro, a hierarquia administrativa), porque não existem serviços 
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acessíveis para além de um nível rudimentar, já que as relações 

demográficas não bastam para elaborar uma rede de trocas. Ou então 

que existe uma rede urbana imaginária, corolário do efeito 

demonstração, que leva as pessoas a se dirigirem para a cidade, onde 

acreditam poder alcançar um nível superior de serviços; na verdade, 

na grande maioria dos casos, mesmo que o seu poder de compra se 

eleve, elas não podem chegar a esse mundo diferente (SANTOS, 

2008b, p. 170-171). 

 

Em relação aos fatores secundários na constituição das redes, Santos (2008b) elenca o 

tamanho do país, a idade da colonização e do equipamento primitivo, o sistema de governo, 

os tipos de atividades econômicas e as estruturas sociais. Diante do exposto, é salutar 

identificar a essencialidade dos elementos socioeconômicos na disposição e especificidades 

das redes. 

A fragilidade da rede urbana nos países subdesenvolvidos pode ser justificada pelo 

modo como atuam esses elementos conjuntamente. Não obstante, se essas nações estiverem 

inseridas na lógica modernizadora capitalista, direcionando para uma nova tipologia de países 

emergentes como o Brasil, as alterações são superficiais e não são capazes e nem tem 

interesse de transformar a rígida estrutura de classes. 

As redes, no espaço geográfico, são geridas por agentes modeladores que visam 

interligar o mundo através da malha tecnológica que permite, independente da distância, a 

redução do tempo, ou até mesmo, a instantaneidade das relações. Não obstante, 

contraditoriamente, há um interesse de solidificar as estruturas de distanciamento entre a 

classe dominante e a classe subordinada. 

 

1.2 Pequenas cidades e sua inserção na rede urbana 

 

A rede urbana caracteriza-se pela interação entre cidades de diferentes portes dentro de 

uma mesma região ou entre regiões diferentes. Assim, o que irá determinar a inserção de uma 

cidade em uma rede urbana não é somente o fator demográfico nem as funções presentes, mas 

a interação desses elementos juntamente com as relações econômicas e sócioespaciais que 

mantém com outras cidades, independente do tamanho e da distância. 
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Portanto: 

 

[...] Se o urbano é complexo, supõe centralidades, funções, tamanho, 

hierarquias, representatividade diante das hinterlândias - o que evoca 

as territorialidades regionais ou sub-regionais; passa a ser oportuno 

pensar na urbanização como um processo socioespacial ancorado por 

conexões geográficas que articulam pontos especiais (cidades ou área 

urbanas) distribuídos no território. Estruturas que formam redes, redes 

urbanas (MATOS, 2005, p. 39). 

 

As técnicas são os elementos preponderantes para a articulação entre cidades 

delineando as relações espaciais através do proporcionamento da acessibilidade, tanto 

material, quanto virtual. Nessa lógica, as pequenas cidades se inserem na rede urbana, 

mantendo ligações com as cidades médias e até mesmo com os grandes centros 

metropolitanos na esfera nacional e mundial. Neste sentido, verifica-se a quebra da rigidez das 

relações urbanas, com a confluência de relações citadinas em vários níveis. Assim, a 

hierarquia urbana é fragilizada. 

O reduzido número de funções urbanas e o baixo contingente populacional dos centros 

locais não impedem as relações interurbanas na conjuntura regional, tanto com os centros de 

mesmo nível, quanto com os que desenvolvem maior centralidade. Sobre essa reflexão 

Bernardelli frisa que ―as pequenas cidades também são produto e condição da divisão 

territorial do trabalho, estando seu movimento, muitas vezes, verificado em um tempo mais 

lento, articulado à dinâmica global da rede‖ (2004, p.36). Essa reflexão também é ratificada 

por outros autores, como Ferreira (2008), que enfoca a importância da economia regional no 

processo de produção do espaço nas pequenas cidades. 

Assim, percebe-se a amplitude da importância das pequenas cidades na totalidade 

espacial, pois mesmo com ritmos diferenciados contribuem para a dinâmica espacial. Os 

contrastes socioeconômicos desses centros locais não estão excluídos da totalidade espacial, 

mas, ao contrário, estão articulados e dependentes, resultantes das contradições do sistema 

capitalista. 

No passado, os centros locais encontravam-se praticamente isolados, mantendo 

relações apenas com suas áreas rurais, fator elementar para evidenciar que a distância 
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funcionava como empecilho para as relações socioespaciais e econômicas. Por conseguinte, 

pode-se afirmar que as técnicas contribuíram para a ampliação do raio de influência dos 

centros locais, através da quebra de barreiras longínquas, assim como para facilitar os 

contatos com outros centros, permitindo a inserção na rede urbana. 

Outro fator preponderante a ser ressaltado é a busca incessante pelas especificidades 

dos lugares, resultante do processo voraz de mundialização do capital. Nessa lógica, há 

valorização das peculiaridades dos lugares por meio das diversas tipologias, sobretudo o 

turismo histórico, ecológico, cultural, exótico; além de outras vocações locais que são 

inseridas no mercado globalizado. 

O meio técnico-científico-informacional se sustenta de modo dialético por 

interpenetrações, concorrências e complementaridades entre as diferentes escalas de 

abrangência. Nessa efervescência tecnológica os pequenos núcleos urbanos angariam 

proeminência na participação da rede urbana nacional e mundial e expandem a fluidez das 

relações interurbanas, independente da distância ou do nível de centralidade. 

A problemática de se estudar as pequenas cidades se inicia pela própria definição, pois 

não há um critério absoluto ao qual se deve seguir para determinar a qual categoria a cidade 

pertence.  

Isso repercute na incipiência das pesquisas sobre as pequenas cidades, no Brasil, pois a 

maioria dos pesquisadores que se dedicaram aos estudos urbanos analisa os grandes centros 

metropolitanos ou as cidades de médio porte. Assim, verifica-se a discrepância em relação às 

as teorias urbanas dos centros locais e a importante representação das pequenas cidades para o 

Brasil. 

A escassez de análises para essas urbes implica falta de planejamento das mesmas, o 

que resulta na ampliação das disparidades sociais, insuficiência de investimentos na educação, 

geração de emprego e degradação ambiental. A ausência de políticas públicas eficazes nas 

pequenas cidades proporciona o afloramento de problemas semelhantes aos que ocorrem nas 

grandes e médias cidades. Essas deficiências proporcionam aos seus moradores uma péssima 

qualidade de vida, pois além dos serviços essenciais, ainda carecem de opções de lazer e 

manifestações culturais. 
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Por isso, a importância de estudos acerca desses centros locais, pois a partir do 

desvendamento das peculiaridades, podem-se aproveitar melhor os recursos públicos, 

contribuindo para melhoria da qualidade de vida de seus moradores e para o próprio 

desenvolvimento econômico dessas cidades, reduzindo a drenagem de recursos que as cidades 

maiores extraem. Quanto a essa temática, Soares (2003) frisa a importância de entender as 

trajetórias de desenvolvimento e as relações socioespaciais tanto intraurbanas, quanto 

interurbanas, evidenciando o entrelaçamento espaço-temporal das cidades nas conjunturas 

internas e externas. 

De maneira sintética, Ribeiro (2000) elucida que quanto maior a quantidade de 

funções ofertadas nas cidades, maior será a centralidade exercida e, consequentemente, maior 

a área de influência que atenderá consumidores não só do entorno, mas de localidades mais 

distantes. Esse encadeamento de elementos classifica a posição das cidades na rede urbana. 

Algumas classificações de cidades se restringem à quantidade populacional, porém 

fica a discernimento de cada país ou instituição para definir as variáveis de classificação em 

pequena, média ou grande. Todavia, deve-se atentar que não é apenas o tamanho que 

caracteriza uma cidade, mas sim, as funções presentes. Destarte, Medeiros, Silva e Carvalho 

(2009) ratificam que ―pensar o fenômeno urbano na perspectiva demográfica significa ignorar 

as particularidades de cada cidade e, sobretudo as pequenas que são maioria no Brasil e estão 

na base da rede urbana‖. 

Diante do exposto, verifica-se que a proeminência dos núcleos urbanos não é apenas 

decorrente do quantitativo demográfico, mas, sobretudo dos elementos qualitativos que 

dinamizam as relações intracitadinas e intercitadinas. De acordo com Corrêa (2000) é 

relevante a compreensão dos processos sociais que perfazem a cidade. É a partir da 

acumulação de capital e da própria reprodução social que são criadas as formas e funções 

espaciais, constituindo a própria organização do espaço. 

Desse modo, tais generalizações também ocorrem no âmbito nacional que, por 

definição legal, considera toda sede municipal como cidade. O IBGE tem ao longo do tempo 

feito estudos da área de influência das cidades, definindo seu papel na rede urbana. Utilizando 

o parâmetro populacional, o IBGE classifica as cidades em pequenas, aquelas menores de 100 

mil habitantes; médias as que têm entre 100 e 500 mil; grandes as maiores de 500.000 
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habitantes. Seguindo esse critério, a maioria das cidades brasileiras é considerada pequena, 

pois das 5.507 cidades brasileiras, apenas 203 tinham mais de 100 mil habitantes, em 2000. 

O estudo do IBGE, divulgado em 2008, evidencia que a centralidade e atuação desses 

centros não ultrapassam os limites do município, atuando apenas para atender à população da 

sede municipal e dos respectivos povoados. Esse estudo enfatiza que a população absoluta 

dominante para as pequenas cidades é inferior a 10 mil habitantes. 

Essas análises que se dedicam à abordagem sobre as pequenas cidades contribuem 

como subsídios de pesquisa, através de esclarecimentos sobre as funções urbanas presentes, 

juntamente com o conteúdo das relações interurbanas, ou seja, a participação na rede urbana 

em distintas escalas de abrangência. 

A quantidade e a especificidade dos objetos e, consequentemente, as funções que lhe 

são atribuídos são os responsáveis diretos pela tipologia dos lugares na rede urbana. Os 

lugares poucos alterados, a exemplo dos centros locais, onde as principais funções estão 

relacionadas com administração pública têm como resultado a baixa centralidade na rede 

urbana. Ao contrário, as cidades que exercem elevada centralidade e angariam o comando na 

rede urbana, apresentam fixos que repercutem na diversidade e especialização das funções 

urbanas tendo em vista atrair os fluxos interurbanos procedentes de centros menores. 

O poder de abrangência conectiva na rede urbana é peculiar às especificidades de cada 

núcleo urbano. Neste sentido, cabe ressaltar que tais relações não seguem uma hierarquia 

rígida, tendo como elemento suporte a flexibilização da atual rede urbana, consentida pela 

mundialização do capital. 

As distinções entre os núcleos urbanos permitem a complementaridade e, 

consequentemente, intensificam as relações. Segundo Oliveira, a participação dos centros 

locais na rede ―atua efetivamente por meio do circuito inferior, enquanto a metrópole o faz 

pelo superior; as cidades intermediárias ficam numa posição de centralidade, que lhes é 

fornecida pelos dois circuitos, em que, ora tem maior importância, ora o outro‖ (OLIVEIRA, 

2008, p. 103). 

Consoante a essa abordagem, Santos enfatiza que ―a cidade local é um organismo 

urbano que atende às necessidades primárias e imediatas das populações locais‖ (1980, p. 

104). Porém, esse mesmo autor ressalta que as cidades locais alteraram o conteúdo: 
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[...] Antes eram as cidades dos notáveis, hoje se transformam em 

cidades econômicas. As cidades dos notáveis, onde as personalidades 

notáveis eram o padre, o tabelião, a professora primária, o juiz, o 

promotor, o telegrafista, cede lugar à cidade econômica, onde são 

imprescindíveis o agrônomo (que antes vivia nas capitais), o 

veterinário, o bancário, o piloto agrícola, o especialista em adubos, o 

responsável pelos comércios especializados (SANTOS, 1993, p. 51). 

 

As mudanças de conteúdo dos centros locais não são resultantes de uma estrutura 

interna de modo isolado, mas são oriundas da participação na rede urbana. Por isso, pode-se 

afirmar que a rede é uma condição e reflexo para intensificar as relações espaciais. Isso 

permite compreender a dialética da rede que através das técnicas possibilitam as 

interpenetrações espaciais. 

O entrelaçamento das relações entre as pequenas cidades e as cidades de maior 

hierarquia de sua região se consolida com os fluxos migratórios que percorrem os dois 

sentidos dessa rede, porém o conteúdo é diferenciado. Os vetores migratórios que se originam 

nos centros locais são caracterizados pela mão-de-obra pouco qualificada ou pela busca de 

serviços que não são ofertados em suas localidades. Enquanto no que concerne aos fluxos que 

se deslocam das cidades de maior centralidade para a sua região de influência há 

predominância da mão-de-obra qualificada que sorvem a renda desses centros locais. 

A intensidade dos movimentos pendulares evidencia a extensão do fenômeno urbano. 

Esse intenso movimento intercidades tem relação direta com os transportes e a dinâmica das 

cidades (BRANCO; FIKOWSKI; MOURA, 2005). Em relação aos transportes, cabe ressaltar, 

a importância destes por meio do barateamento dos custos de locomoção, assim como a 

melhoria da qualidade e ampliação da oferta (SANTOS, 1997). Essa análise contribui para a 

compreensão dos sujeitos e objetos participantes do emaranhado urbano.  

Todavia, é fundamental salientar que a ausência de bens e serviços especializados, ou 

até mesmo a carência de concorrência local contribuem para a elevação dos preços de 

mercadorias mais específicas, voltadas para a classe mais abastarda desses núcleos urbanos. 

Essas circunstâncias também contribuem para impulsionar a mobilidade populacional para 

centros urbanos de maior hierarquia que tenham maior oferta. 

As pequenas cidades tem a peculiaridade, tanto das funções urbanas, quanto das rurais. 

Nessa perspectiva, Wanderley (2002) caracteriza as pequenas cidades a partir do 
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entrelaçamento de várias dimensões complementares: a) apresentam as funções propriamente 

urbanas, organizando e centralizando as funções sócio-políticas e econômicas; b) fragilidade 

no processo de urbanização, isso decorre da dependência de atividades primárias e da 

centralização das atividades econômicas secundárias e terciárias em cidades maiores; c) 

presença do mundo rural, em muitos centros locais o maior contingente populacional reside 

em áreas rurais, ou ainda parcela da população urbana mantém atividades rurais; d) o modo de 

vida dominante e dinâmica da sociabilidade local, que se refletem na identidade. Essa análise 

permite a compreensão da dinâmica interna dos centros locais e, a partir desse enfoque pode-

se explicar sobre as relações inter-cidades desses centros locais, ou seja, sua inserção na rede 

urbana. 

 

1.3 Análise regional da rede urbana 

 

A compreensão da função regional é imprescindível para a análise da rede urbana, pois 

através dessa escala geográfica pode-se entender as relações estabelecidas dentro de uma 

região, ratificando a complementaridade dessas duas categorias geográficas que são 

intermediadas pelos fluxos e fixos. As redes permitem a conexão entre os lugares que 

constituem os nós dessa trama de relações espaciais, fortalecidas por ―uma 

complementaridade funcional e hierárquica‖ (GOMES, 2006, p. 65), o que favorece a 

intensidade de fluxos a partir da presença de funções que lhes dão poder e referência. Através 

da conexidade, as redes integram e excluem, formando um sistema de cidades e lugares 

articulados, podendo surgir inúmeras redes definidas a partir de objetivos específicos, 

intraregiões ou inter-regiões. 

O estudo da rede urbana baseia-se nas articulações intraurbanas e interurbanas. Esta 

última ocorre tanto entre cidades vizinhas, quanto em âmbito global. Essas interações 

econômicas e sócio-espaciais se intensificam a partir das inserções de técnicas no espaço que, 

segundo Lencione (2003) altera a noção das distâncias entre os lugares. Porém, a autora 

afirma que isso não é sinônimo da anulação do espaço pelo tempo, pois o que ocorreu foi o 

aumento da velocidade dos fluxos e não uma aproximação concreta dos lugares. A autora 

ainda evidencia a ampliação das disparidades da velocidade dos fluxos que resulta nas 

desigualdades espaciais, pois há lugares que foram poucos alterados, enquanto em outros a 
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distância não é empecilho para a migração, transações financeiras e, sobretudo a comunicação 

que se concretiza instantaneamente. 

Essa reflexão de Lencione é similar à análise que Milton Santos (1996) faz referente a 

―tempos lentos‖ e ―tempos rápidos‖. Porém, esse autor menciona a existência conjunta desses 

tempos entre lugares diferentes, longínquos, bem como na perspectiva local. Portanto, não é a 

distância que influencia a velocidade dos fluxos, mas o poder aquisitivo de cada agente social, 

que é determinado pelo capital, podendo dentro de uma mesma cidade ou até em uma mesma 

rua haver uma discrepância temporal entre esses atores. Entretanto, ressalta-se que essa 

diferenciação não tende a desaparecer, mas sim aumentar, pois as técnicas, já tidas como 

modernas, são aprimoradas ainda mais, proporcionando aperfeiçoamento e, 

consequentemente, tornando os tempos mais velozes ainda. Os não detentores de capital 

tendem a permanecer nos ―tempos lentos‖ a espera de oportunidades para progredir nesse 

―tempo‖ que privilegia os detentores de capital. 

Segundo Santos, a rede deve ser entendida como controvérsia, pois embora a sua 

etimologia remontasse ao sentido de ligação, conectividade, no espaço geográfico ela também 

proporciona a exclusão, tanto entre os lugares, como entre os agentes sociais. Por isso, a rede 

é hierárquica, pois existem patamares de intercâmbios diferenciados entre os objetos e, 

sobretudo entre as ações. Tanto a conectividade, quanto a exclusão podem ser visualizadas em 

diferentes escalas geográficas, desde o intraurbano até o global. 

As diferentes escalas geográficas da rede podem sincronizar o global e o fragmento, 

como também no âmbito inter-regional e até mesmo o local (Santos, 1996). O sistema de 

cidades e de lugares articulados não depende mais da distância, como outrora, mas dos 

interesses individuais e coletivos dos agentes sociais modeladores do espaço geográfico.  

As interações espaciais são diferenciadas em níveis e vetores, reconfigurando as 

centralidades existentes ou até mesmo criando novas centralidades, porém, ―para essa 

condição se firmar no espaço é necessário que haja uma territorialidade significativa de 

equipamentos urbanos que possibilitem as movimentações‖ (SILVA, 2006, p. 64). Os fluxos 

se espraiam atraídos pelos fixos, rompendo as fronteiras político-administrativas, deslocando-

se concreta ou virtualmente pelo espaço geográfico trilhados pelo desenrolar do capital. 
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A afirmação da existência de um espaço reticulado não se refere a uma 

homogeneidade da espacialização das redes sobre os territórios, mas sim, da presença de redes 

em todos os lugares, porém ressalta-se que a sua presença é desigual. Isso se deve ao sistema 

socioeconômico vigente, logo, se o capitalismo caracteriza-se pela desigualdade, os elementos 

componentes desse sistema também apresentam disparidades. 

A rede é formada por um conjunto de lugares que se articulam em diferentes 

frequência e intensidade, mantendo relações sociais e econômicas entre si a partir dos 

diferentes agentes sociais que contribuem para dinâmica espacial, aproximando as distâncias 

com as inovações tecnológicas e possibilitando maior e mais rápido intercâmbio entre 

diferentes lugares, como ressalta Dias: ―com a ferrovia, a rodovia, a telegrafia, a telefonia e 

finalmente a teleinformática, a redução do lapso do tempo permitiu instalar uma ponte entre 

lugares distantes: doravante eles serão virtualmente aproximados‖ (2005, p. 141). 

Essa ponte que interliga os lugares são as técnicas que se inovam com os avanços 

científicos e proporcionam uma maior dinâmica na circulação de mercadorias, pessoas, 

serviços e informação, atribuindo funções peculiares a cada lugar, ou seja, forma-se uma 

hierarquia urbana. Assim, formam-se os fixos que além de delinear os fluxos resultam na 

morfologia espacial das cidades. As formas remetem ao cotidiano das tradições locais que se 

misturam a valores externos implicando em sistemas complexos. 

A hierarquia é definida pela zona de influência de cada cidade com a sua região. Como 

afirma Rochefort (1998, p. 19), a cidade que apresenta a maior centralidade regional 

―organiza a vida econômica e social de sua região‖ de modo direto e indireto, pois os serviços 

ofertados por ela são únicos e também ―ela encerra o nível de controle de serviços 

hierarquizados cujos relés se acham distribuídos em outras cidades mais modestas, situadas 

no interior‖. Assim, devido à ausência de serviços de uso pouco freqüente nos pequenos 

centros urbanos a população local se desloca em busca desses serviços menos usuais. Porém, 

esse deslocamento interurbano não faz parte de todas as classes sociais como cita Corrêa ―a 

população de baixo status possui limitada mobilidade espacial. Para ela, não existe, de fato, 

uma hierarquia urbana‖. Pois, essa parcela da população tem baixo poder aquisitivo e só 

possui condições de adquirir os produtos e serviços ofertados nos centros locais. Isto é, os 

custos de transportes limitam e até impede a movimentação dessas pessoas. 

Diante do exposto: 
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Na pequena cidade, a população urbana e regional pobre encontra a 

parte essencial dos serviços de que necessita, devido à sua fácies 

econômica e cultural (consumo, festas tradicionais etc); ela os 

encontraria também na cidade grande, mas não teria acesso a outros de 

categoria superior, em virtude de seu fraco poder de compra; ao 

contrário, o grande proprietário rural absenteísta, que toma o avião 

para ir à capital, praticamente não encontra na pequena cidade 

nenhum dos serviços de que necessita (SANTOS, 2008a, p. 170). 

 

A atual hierarquia exercida por algumas cidades em sua região não é rígida, ela 

apresenta flexibilidade em seus vetores, pois estes são direcionados e atraídos pelos fixos que 

estão dissipados em todos os lugares. O que difere é o poder de atração o qual é determinado 

pela presença de objetos e das funções desenvolvidas a partir desses. 

Como sugere Dias (2005, p. 149), as redes não podem ser tratadas isoladamente, mas 

sim em conjunto, pois não se apresentam pela linearidade, mas através da complementaridade 

e da justaposição, desvelando a hierarquia e a centralidade dos lugares. Neste sentido, ao se 

estudar a rede urbana deve-se analisar o conteúdo e as relações urbanas, a divisão do trabalho, 

além da diferenciação hierárquica entre as cidades, ou seja, a quantidade e a especialização 

das funções existentes em cada centro urbano, as quais são responsáveis pela a atração dos 

fluxos. 

A proeminência das redes no espaço geográfico deve-se à coexistência interativa dos 

fixos e fluxos que ratifica, desconstrói ou origina novas espacialidades. Nessa perspectiva, 

Ferraz elucida que ―os nós são os pontos de interseção das linhas. Sem eles as linhas não se 

entrelaçariam e não existiria uma rede. Mas, esse processo aparentemente simples está repleto 

de complexidades‖ (2009, p. 37). Neste sentido, as cidades são os pontos de interseção que 

geram as linhas, ou seja, os diferentes fluxos que carregam veiculam a materialidade e 

imaterialidade providas de conteúdo. 

Com a circulação e comunicação, os fluxos possibilitam a existência de uma rede 

mundializada, articulando os lugares ao sistema mundo, que segundo Santos, enfraquece e 

compromete as fronteiras: ―as redes são um veículo de um movimento dialético que, de uma 

parte, ao mundo opõe o território e o lugar; e, de outra parte, confronta o lugar ao território 

tomado como um todo‖ (1996, p. 270). 
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Portanto, ―os fluxos, de todo tipo – das mercadorias às informações pressupõem a 

existência das redes. A primeira propriedade das redes é a conexidade, ligação. Os nós das 

redes são assim lugares de conexões, lugares de poder e de referência‖ (DIAS, 2005, p.149). 

Os fluxos são reflexos de dois movimentos o primeiro é o material estabelecido pelas 

migrações e a circulação de mercadorias, o segundo é o imaterial que, de acordo com 

Lencione (2003), adquiriu nova desenvoltura organizando inúmeras atividades através das 

informações, transações financeiras e das comunicações. A autora ainda ratifica que ―por 

meio do trabalho imaterial é que são criadas e reforçadas as maneiras de ver, sentir e consumir 

das pessoas‖ (p. 41). Essa elucidação demonstra a relevância do emaranhado das relações que 

se estabelecem no espaço e corrobora com a ênfase que Milton Santos faz a busca voraz da 

fluidez que a sociedade atual desempenha, além da capacidade de proporcionar o comando 

que os fluxos imateriais têm. 

Segundo Corrêa (2006a, p. 188), para que haja uma rede urbana é necessário que 

sejam satisfeitos pelo menos três requisitos: ―haver uma economia de mercado com uma 

produção que é negociada por outra não produzida local ou regionalmente‖, ―existência de 

pontos fixos no território onde os negócios acima referidos são realizados, ainda que com 

certa periodicidade e não de modo contínuo‖, ―existência de um mínimo de articulação entre 

os núcleos anteriormente referidos, articulação que se verifica no âmbito da circulação‖. 

A formação de um entrelaçamento espacial é resultante da constituição da interseção 

(nós), na rede das regiões, as quais se distinguem por características específicas, favorecendo 

a intensidade de fluxos a partir da presença de funções que lhes dão poder e referência. Essas 

relações são necessárias para a manutenção do urbano, pois, nenhuma economia urbana é 

auto-suficiente, logo as trocas e os fluxos que resultam na rede urbana são imprescindíveis 

para a dinâmica citadina. 

Portanto, verifica-se que a rede urbana é formada por uma integração e articulação 

entre cidades de níveis diferenciados e, consequentemente, funções distintas que se unem na 

rede exercendo relações econômicas e socioespaciais de maneira equilibrada entre os 

diferentes níveis hierárquicos (MUELLER, 1996). Porém, é necessário ressaltar que o 

equilíbrio não é sinônimo de igualdade, mas sim de um exercício de auto-sustentação que se 

faz presente contraditoriamente através da dependência das relações intercidades.  
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Independente da sua posição na rede, os nódulos citadinos se fazem essenciais para a 

sustentação da totalidade da rede e da espacialidade geográfica. Caso não houvesse integração 

não haveria a veiculação dos fluxos que funcionam como âncora para a circulação e 

manutenção do capital. Nessa perspectiva, a rede urbana é reflexo das ações capitalistas e, ao 

mesmo tempo, é um meio de manutenção das mesmas. 

 

1.4 Formação da rede urbana brasileira 

 

O desenvolvimento de estudos sobre rede urbana no Brasil ocorreu a partir de meados 

do século XX, dentre os precursores pode-se salientar Michel Rochefort, influenciando com 

as suas teorias e metodologias de pesquisa. A partir desse momento, crescem os estudos 

urbanos no âmbito regional no país. Entre outros pesquisadores que contribuíram para a 

dissipação teórica sobre a rede urbana no Brasil, pode-se citar Geiger, com o seu estudo sobre 

evolução da rede urbana brasileira; Santos, através de seus estudos sobre a Bahia e Corrêa 

com as suas análises sobre os estudos pioneiros e desenvolvimento de novas contribuições 

teóricas, através de Os estudos de redes urbanas no Brasil (1967). 

Segundo Corrêa e Santos, no Brasil não havia uma integração nacional, ou seja, uma 

verdadeira rede urbana. Isso se evidencia devido a dois fatores que são interdependentes, o 

primeiro é que no Brasil até meados do século XX predominava a economia agrária 

exportadora. Logo, a prioridade era o abastecimento de matéria-prima para Coroa portuguesa. 

Os diversos ciclos econômicos que o Brasil teve evidenciam o descaso pelas atividades 

urbanas e, sobretudo, pela integração entre os núcleos econômicos do país. O segundo fator se 

remonta à herança colonial na formação dos primeiros núcleos urbanos, pois estes, em sua 

maioria localizavam-se no litoral, sobressaindo a função de defesa e a administrativa. A 

conexão das cidades brasileiras era irrisória, predominando a comunicação com o exterior 

para o escoamento da produção agrícola e a entrada dos produtos manufaturados. 

Esses elementos explicam o vazio demográfico do país nas áreas interioranas até 

meados do século XX. A ocupação e interligação dessas áreas foram impulsionadas pelo 

Estado, alegando a descentralização econômica do país. Porém, vale ressaltar a fragilidade de 

fluxos, ainda, atualmente, entre os núcleos urbanos interioranos, sobretudo da Amazônia. 
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Segundo Santos (2008a), a rede urbana nos países subdesenvolvidos se caracteriza 

pela debilidade e pela fraca complexidade das relações de troca, além das grandes 

disparidades regionais. Dentro desse contexto, ele classifica as redes em três tipologias: as 

redes pouco desenvolvidas, caracterizadas pelo traçado simples, estrutura de modo linear; 

redes heterogêneas, evidenciadas por apresentarem-se diferentes estruturas nas conexões entre 

si; redes vulneráveis, em decorrência das sucessivas mutações que sofrem constantemente. 

A coexistência dessas tipologias de redes demonstra os contrastes de um território, a 

exemplo do Brasil que apresenta extremos demográficos, contendo espaços caracterizados 

pela macrocefalia urbana e espaços subpovoados, vazios. Essas individualidades contribuem 

para as falhas e discrepâncias existentes na rede. 

Além disso, a categoria de subdesenvolvimento condiciona a aderir os pacotes prontos 

veiculados pelos países de tecnologia de ponta, ocasionando a submissão e a desorganização 

socioespacial. Diante disso, Santos (2008a) exemplifica através dos meios de transportes 

rápidos que alteram a dinâmica econômica e espacial de uma determinada localidade, 

organizando a estrutura espacial de modo distinto de outra e, consequentemente, ocasionando 

a vulnerabilidade. 

Essa realidade da organização urbana brasileira começou a ser alterada em meados da 

década de 1940. Os fatores da transformação, para Santos (1967), devem-se ao aumento 

populacional, à indução do desenvolvimento industrial mundial e o consequente 

desenvolvimento industrial do Brasil. O crescimento populacional deve ser analisado em sua 

totalidade, através do crescimento vegetativo e, sobretudo ao êxodo rural que acelerou a 

urbanização no Brasil. Esse movimento populacional está atrelado à industrialização dos 

maiores centros urbanos do país, sobressaindo-se, São Paulo que se tornou a metrópole 

brasileira. Assim, ―foi alterado a orientação e o sentido da urbanização, seja por uma nova 

distribuição espacial das cidades, seja pela renovação de suas funções e do tipo das relações 

que elas mantêm entre si e com as regiões respectivas‖ (SANTOS, 1967, p. 84).  

Segundo Giudice e Toledo Junior ―[...] a estruturação das redes no Brasil teve 

particular incentivo da geopolítica, que, por sua vez, se utilizou delas para garantir a soberania 

do território, em período no qual este fator era preponderante na expressão do poder‖ (2007, 

p. 21). Esse período referendado por esses autores é o período militar, no qual as ações 
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governistas estavam voltadas para proporcionar o crescimento da economia do país, 

viabilizando a inserção do Brasil no cenário econômico mundial como um país emergente. 

A participação do Estado como agente modelador do espaço é vigente na constituição 

e ampliação das áreas de adensamento do território brasileiro, delineando a rede e a hierarquia 

urbana do país. Constata-se que mesmo o Estado sendo Neoliberal não impede a sua ação de 

regulador da economia, contribuindo tanto para a centralização, quanto para a 

descentralização dos núcleos econômicos. Diante do exposto, ―a leitura da rede urbana 

implica em reconhecer que, embora o capitalismo opere com forças de dispersão e 

concentração, destacam-se os espaços metropolitanos, resultantes desse segundo processo, até 

porque deles procedem comandos sobre os demais‖ (ENDLICH, 2009, p. 406-407). 

A rede urbana foi ampliada com o aceleramento da urbanização que se deu através dos 

movimentos migratórios oriundos das áreas rurais. Esse êxodo rural se intensificou a partir de 

meados do século XX, resultantes da mecanização do campo, expropriação do camponês e 

concentração fundiária, evidenciando a penetração do capital também na área rural. Neste 

sentido, verifica-se a interdependência entre campo e cidade, não apenas no que tange ao 

abastecimento de mercadorias, mas a partir de uma sinergia maior que envolve o capital social 

e o movimento da força de trabalho a busca da inserção nesse sistema expropriador e 

excludente. 

A trajetória da urbanização brasileira ratifica o pensamento de Singer (2008) ao 

evidenciar que toda área onde se originam fluxos migratórios ocorreram transformações 

socioeconômicas incidindo na migração para outras localidades a fim de melhores condições 

para a reprodução familiar. 

Portanto: 

 

Os mecanismos de mercado, que no capitalismo, orientam os fluxos 

de investimentos às cidades e ao mesmo tempo criam os incentivos 

econômicos às migrações do campo à cidade, não fariam mais que 

exprimir racionalidade macro econômica do progresso técnico que 

constituiria a essência da industrialização (op. cit, p. 31-32). 
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A aceleração da urbanização resultou no aumento da infra-estrutura de ligação entre os 

lugares, priorizando as rodovias, permitindo a inserção das cidades na rede urbana. Fresca 

(2009) classifica as redes em duas categorias: ―as das localidades centrais e outra menos 

frequente, que insere os núcleos em redes nacionais e globais, manifestando elementos 

econômicos e socais bastantes distintos‖. Esses elementos são as funções especializadas dos 

grandes centros urbanos, ressalta-se que esses não são grandes apenas no contingente 

populacional, mas no nível de técnicas estruturadas no espaço que permitem a fluidez de suas 

relações, tanto internas, quanto além de seus limites territoriais. 

Nesse novo enfoque da organização espacial e econômica brasileira, alteram-se 

também as necessidades de infraestrutura viária criando-se rodovias para a integração 

nacional a fim de viabilizar a circulação e distribuição de mercadorias para a população. 

Porém, deve-se ressaltar que junto à industrialização e à conexão nacional, aumentam-se as 

disparidades regionais. 

O aumento da fluidez no território brasileiro foi possibilitado com a implantação de 

uma infraestrutura ligando os diferentes pontos (lugares) do território, o que gerou conexão 

econômica e, consequentemente, social. Isso só foi viabilizado através da instalação de vias 

de transportes ligando os principais centros econômicos, como aborda Dias: 

 

A história da constituição da rede urbana brasileira é marcada pela 

associação entre processo de urbanização e processo de integração do 

mercado internacional. A eliminação de barreiras de todas as ordens 

constituía a condição primordial para integrar o mercado interno, pois 

esta integração pressupunha a elevação do grau de complementaridade 

econômica entre as diferentes regiões brasileiras. À presença inicial 

das ferrovias e das rodovias, que irrigavam o país em matérias-primas 

e mão-de-obra, se superpõem, na atualidade, os fluxos de informação 

– eixos invisíveis e imateriais certo -, mas que se tornaram uma 

condição a todo movimento de elementos materiais entre as cidades 

que eles solidarizavam (2005, p. 150). 

 

Essa integração territorial do Brasil não é sinônimo de equidade, pois ainda hoje tanto 

há disparidades numa escala mais ampla, quanto na microescala. Evidenciando que a técnica 

não resulta na similaridade entre os lugares, mas que ela é designada para dar sustentabilidade 
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a um grupo hegemônico que manipula os demais atores sociais, permitindo ou não o acesso 

aos bens e serviços disponibilizados no espaço para os grupos sociais. 

Neste sentido, constata-se que as cidades formadoras da rede urbana brasileira são 

reflexos de contextos econômicos e momentos históricos diferenciados, que formam um 

conjunto de centros funcionalmente articulados, resultantes de complexos e mutáveis 

processos espaciais (ENDLICH, 2009).  

A atual tessitura urbana brasileira é representada por uma teia de adensamentos 

contrastando com vazios demográficos. Além dos estudos abordados pelos teóricos 

supracitados neste trabalho verifica-se a ação veemente do IBGE na análise conjuntural da 

rede urbana brasileira. Neste sentido, desde a década de 1960 esse órgão realiza estudos sobre 

a hierarquia urbana nacional. 

A metodologia adotada pelo IBGE (2008) considera a hierarquia definida para os 

centros urbanos brasileiros classificando as cidades em cinco níveis: o primeiro são as 

metrópoles, subdivididas em: grande metrópole de São Paulo; metrópole nacional, composta 

por Rio de Janeiro e Brasília; metrópole constituída por Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, 

Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. 

O segundo nível é composto pelas setenta capitais regionais, subdivididas em três sub-

níveis: capital regional A, capital regional B e capital regional C. O terceiro nível é formado 

por 169 centros sub-regional, dividindo em duas subclasses. O quarto é o centro de zona, 

formado por 556 cidades, subdividido em dois níveis. O quinto é o centro local formado por 

4.473 cidades. O atual estudo do IBGE aponta que: 

 

os centros que comandam as 12 redes urbanas identificadas no 

trabalho se destacam pelas relações de controle e comando sobre 

centros de nível inferior, ao propagar decisões, determinar relações e 

destinar investimentos, especialmente pelas ligações da gestão federal 

e empresarial. Ao mesmo tempo, os centros articulam-se também em 

relações horizontais, que se estruturam sobre ligações de interação, em 

padrão particularmente no topo da hierarquia (2008, p.15) 
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Outra relevância desse estudo é a constatação de pouca alteração nos estratos da rede 

urbana nacional, sobretudo, nos níveis mais elevados. ―As principais mudanças no período 

devem-se ao adensamento, ou mesmo à emergência, de redes em territórios de ocupação 

anteriormente rarefeita e ao fortalecimento do papel das capitais estaduais‖ (IBGE 2008, p. 

17).  

Assim, compreende-se que embora nas últimas décadas haja uma política de 

descentralização das funções urbanas das cidades do país, isso não repercute na alteração dos 

estratos da rede. Essas medidas contribuíram para emergência de cidades médias amparadas 

pelos incentivos fiscais de seus governantes para atrair empresas renomadas nacionalmente e 

até mesmo internacionais. 

Muitas cidades que pertenciam aos estratos inferiores da rede urbana no país passaram 

a desenvolver papéis intermediários na rede nacional. Porém, é salutar que o crescimento 

vertiginoso da maioria desses centros urbanos não foi acompanhado de uma política de 

planejamento urbano adequada para evitar os mesmos problemas que afligem a população dos 

grandes centros urbanos. 

 

1.5 Rede Urbana Sergipana 

 

Em Sergipe, a cidade de maior hierarquia da rede urbana é a capital, Aracaju, que 

expandiu a sua influência em uma escala interestadual, alcançando até alguns municípios da 

Bahia, de Alagoas e de Pernambuco. Mesmo tendo os entraves de estender a sua primazia por 

ser uma cidade jovem, fundada em meados do século XIX (1855) e, sobretudo por está 

localizada entre os dois maiores centros econômicos do nordeste, Salvador e Recife, sua 

influência avança além dos limites estaduais. 

Os estudos pioneiros sobre a rede urbana sergipana na esfera regional se concretizam a 

partir de meados do século XX através de Roberto Lobato Corrêa (1965), Alexandre Diniz 

(1969) e Aloísio Duarte (1971). Esses estudos analisaram a zona de influência de Aracaju, 

tanto na escala estadual, quanto na interestadual. Segundo as suas análises, constatou-se a 

primazia exercida por Aracaju, como afirma Corrêa: ―suas diversas funções, político-

administrativa, comercial e de prestação de serviços e uma modesta função industrial fazem 
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da capital sergipana o principal centro de uma ampla hinterlândia‖ (1965, p. 48). Ressaltando-

se que o elemento fomentador para transformar Aracaju na capital sergipana foi a função 

portuária que serviria para o escoamento da produção canavieira alojada no vale do 

Cotinguiba, base econômica do estado.  

Desde então, a proeminência aracajuana se estendeu, ampliando-se as funções e 

consequentemente as disparidades entre as demais cidades sergipanas. À medida que o raio de 

penetração se expandia, as cidades que eram pólos econômicos do estado perderam a 

concorrência passando a uma posição secundária. Esses elementos instigaram o aumento 

populacional de Aracaju, atraindo fluxos migratórios de todo o estado e, por conseguinte a 

especialização de novas funções. Nessa conjuntura, constata-se a conjugação de vários fatores 

no seu ciclo de desenvolvimento. 

Os investimentos de comunicação ampliaram-se com a capital através, das ferrovias e 

rodovias que intensificaram a partir da década de 1940, acentuando a primazia de Aracaju, 

como cita Diniz: ―Todas as linhas-tronco do Estado foram construídas a partir de Aracaju, 

para sudoeste, oeste, noroeste e norte. Assim, a capital se tornou o ponto central de uma rede 

quase radial de estradas de rodagem, logo que as linhas principais foram interligadas por 

linhas secundárias‖ (1969, p. 109) (Figura 01). 

Com a difusão da comunicação entre Aracaju e as demais cidades sergipanas surgiram 

―novos centros relais‖, ou seja, os centros de zonas, tornando-se intermediários entre os 

centros locais de suas respectivas áreas de influência e a capital. Diniz (1969) aponta como 

novos centros emergentes além de Propriá, as cidades de Estância, Simão Dias, Itabaiana e 

Lagarto. Porém, a influência exercida pelos centros de zona sobre os centros locais não 

dependia do equipamento urbano, mas da precariedade dos transportes, da distância em 

relação a Aracaju e do subdesenvolvimento da área.  

A conexão das redes urbanas é baseada em uma hierarquia, onde uma cidade de maior 

porte, cidade dominante, exerce influência sobre as demais. No caso sergipano, a centralidade 

é exercida por Aracaju que atrai fluxos de mercadorias, serviços e pessoas de todo o estado, 

segundo Diniz ―Aracaju é o centro de comando e de difusão de informações‖ (1987, p.56). 

Concentra as funções econômica, social e cultural do estado, evidenciando a sua posição 

hierárquica como centro de Segunda Ordem, ou Grande Centro Regional, na rede urbana 

nordestina (DUARTE, 1971, p. 4). 
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Figura 01: Mapa Rodoviário de Sergipe 2004. 
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Com a melhoria do sistema rodoviário, muitos centros locais intensificam suas 

relações diretamente com Aracaju, não estando subordinado a um centro de zona de sua área 

de abrangência. Para Diniz, isso é decorrência da incapacidade que os centros de zona tiveram 

para organizar sua região, devido ao tempo limitado e também porque todas as cidades com 

alguma centralidade têm os mesmos tipos de funções diferenciando-se dos centros de zonas 

locais apenas pelo quantitativo, limitando a sua ação sobre o espaço. 

A maior proeminência dos centros de zona é exercida nos dias da feira, cenário 

comum no Nordeste brasileiro e em alguns países subdesenvolvidos. Os mercados periódicos 

ocorrem semanalmente ou até duas vezes por semana, dependendo da dinâmica econômica de 

cada centro urbano. Porém, deve-se atentar que os centros locais exercem sua centralidade nos 

dias da feira, ressaltando-se que a sua área de influência envolve um perímetro menor, às 

vezes, correspondendo ao próprio município apenas. 

Isso comprova que os fluxos não se direcionam somente em direção à cidade primaz 

dentro de uma zona de influência ocorrendo a permuta desse movimento migratório. Todavia, 

a intensidade não é a mesma, pois os fluxos que se direcionam para cidade primaz são em 

maior quantidade e também os serviços que buscam nessas cidades são mais especializados. 

A diferença do direcionamento dos fluxos se concretiza pelo número e, sobretudo, pelas 

especificidades das funções existentes. 

No contexto sergipano verifica-se que Aracaju é uma cidade macrocéfala, tanto a 

partir do contingente demográfico, quanto pela presença das funções urbanas. As disparidades 

demográficas entre Aracaju e as demais cidades do estado são muito grandes. Assim, é 

eminente a predominância de pequenas cidades em Sergipe, pois apenas Aracaju e Nossa 

Senhora do Socorro estavam na categoria de cidades médias com população de 570.937 e 

1551.836 respectivamente em 2010, segundo classificação do IBGE (Figura 02). 

Essas distinções, segundo Santos (2008a) também estão presentes no contexto 

nacional em decorrência de dois elementos importantes: tanto em virtude da ausência de uma 

burguesia empreendedora nos centros intermediários, quanto à ação centralizadora do Estado, 

que não se preocupa em repartir geograficamente os investimentos. 
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Neste sentido, é válido também recorrer ao contexto histórico do país, desde os 

primórdios da ocupação portuguesa, a ação governante preocupa-se em centralizar os serviços 

administrativos, judiciais e econômicos nas capitais das províncias. Assim, 

 

Durante o período colonial, a administração centralizada e a 

concentração do comércio de exportação-importação fizeram da 

capital o único organismo urbano dotado de serviços; porém a 

economia internacional continua determinando sozinha a evolução da 

cidade, tal ponto que a rede interior de transportes é quase inexistente. 

Como a população circula mais facilmente que as mercadorias, a 

capital conhece um rápido crescimento demográfico (SANTOS, 

2008a, p. 167). 

 

O resultado dessa investidura governamental é verificado em amplas escalas de 

análise. Diante do exposto, é salutar mencionar que tais ações em Sergipe não ocorreram de 

modo diferente da realidade nacional. Assim, é evidente a discrepância do quantitativo 

demográfico e das funções urbanas entre Aracaju e as demais cidades do estado. A atual 

realidade justifica a ação centralizadora dos investimentos na capital. 
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Figura 02: População Urbana Sergipe, 2010. 

Fonte: Censo demográfico, 2010. 
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O Estudo das Regiões de Influências das Cidades elaborado pelo IBGE (2008) ratifica 

a primazia exercida por Aracaju,extrapolando o limite estadual. Aracaju é classificada como 

Capital Regional capacidade de gestão no nível imediatamente inferior aos das metrópoles. 

Além da categoria capital regional, a rede urbana conta com o centro subregional A, formado 

por Paulo Afonso (BA) que exerce influência sobre Jatobá (PE), Petrolândia (PE), Tacaratu 

(PE), Água Branca (AL), Abaré (BA), Chorrochó (BA), Glória (BA), Jeremoabo (BA), 

Macururé (BA), Rodelas (BA), Santa Brígida (BA), Sítio do Quinto (BA); Centro subregional 

B, representado por Itabaiana que comanda São Domingos. 

Os centros de Zona A são formados por Estância que influencia Arauá, Itabaianinha e 

Santa Luzia do Itanhy; Lagarto influenciando apenas Salgado; Nossa Senhora da Glória que 

controla a rede de Feira Nova, Graccho Cardoso, Monte Alegre de Sergipe e Poço Redondo; 

Propriá com raio de influência sobre Cedro de São João, Nossa Senhora de Lourdes, São 

Francisco e Telha. Os centros de Zona B são constituídos por Canindé de São Francisco que 

exerce influência sobre Piranhas (AL); Neópolis que controla Santana do São Francisco; 

Nossa Senhora das Dores que influencia Cumbe; Cícero Dantas (BA) que comanda 

Fátima(BA) e Heliópolis (BA). 

Diante dessa estrutura, constata-se que a maioria das cidades sergipanas é classificada 

como centros locais, sendo irrisória a presença de cidades intermediárias que possam quebrar 

ou reduzir a centralidade que Aracaju exerce. Esses dados são indicadores da fragilidade da 

rede urbana de Sergipe debatida pelos estudos em âmbito estadual que ensejam corroborar 

com as análises teóricas sobre essa temática. Assim, verifica-se a drenagem da renda estadual 

em direção à capital, proporcionando a dependência dos demais centros citadinos em torno da 

capital. Neste enfoque, verifica-se a baixa expressão das ligações dos centros intermediários 

em relação as suas respectivas hinterlândias (Figura 03). 

A maioria das cidades sergipanas estão sob influência direta de Aracaju. Essa 

circunstância ratifica a macrocefalia de Aracaju, evidenciando a discrepância da hierarquia 

urbana estadual, concernente aos níveis hierárquicos. Na região de influência de Aracaju 

constata-se a  ausência dos níveis hierárquicos capital regional B, capital regional C. 

Condição que contribui para a fragilização da rede urbana estadual, diferente do que ocorre 

nos demais estado nordestinos. 
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Figura 03: Aracaju - Região de influência, 2007. 
Fonte: Regiões de Influências das Cidades 2007, 2008. 
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Ao verificar a região de influência das demais capitais administrativas do Nordeste 

brasileiro, percebe-se uma melhor distribuição de cidades intermediárias, a exemplo da rede 

urbana comandada por Salvador (Metrópole) que tem como níveis hierárquicos sob a sua 

influência: Aracaju, capital regional A; Vitória da Conquista, Ilhéus e Feira de Santana, 

Capital Regional B, Barreiras, capital Regional C, além de vários centros Subregional A e B.  

Na região de influência de Maceió verifica-se Arapiraca como Capital Regional C e os 

subsequentes centros subregionais A e B. Na rede comanda pela metrópole Recife constata-se 

o comando sobre Maceió e João Pessoa, Capital Regional A. Além de todos os demais níveis 

hierárquicos, salientando-se que a Capital Regional B, Campina Grande, está diretamente 

ligada ao subsistema urbano de João Pessoa que não tem o nível hierárquico de Capital 

Regional C, mas há uma ampla de distribuição de centros subregional A e B. A região de 

influência de Natal apresenta sob o seu comando Mossoró, Capital regional C, além dos 

centros subregional A e B. A metrópole Fortaleza exerce influência sob as capitais Regionais 

A: São Luís, Teresina e Natal, além da Capital regional C, Sobral e os subsequentes níveis 

hierárquicos. São Luís tem Imperatriz como Capital Regional C, e posteriormente os demais 

níveis abaixo. Teresina, igualmente a Aracaju tem como maior r nível hierárquico no seu 

comando o centro Subregional A, fator que remete à fragilização da rede. 
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CAPÍTULO II 
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AREIA BRANCA EM SERGIPE 
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2. AREIA BRANCA EM SERGIPE 

 

A (re)organização espacial de um determinado lugar se apresenta na paisagem através 

de uma estrutura gerida pelos processos que condicionam as funções e proporcionam os 

significados. Consoante a essa assertiva, Bernardes (2005) reforça a presença das técnicas que 

são implantadas no espaço, difundidas e atingem êxito, ancoradas no nível de 

desenvolvimento das forças produtivas que cada formação social alcançou. Para este autor, 

essas configurações espaciais estão atreladas às condições históricas e econômicas 

precedentes que se somam e resultam na organização espacial dos subespaços que se 

articulam à totalidade. 

Entretanto, Corrêa (2007) acresce que esses processos ocorrem concomitantes nas 

relações entre a sociedade e a transformação da natureza primitiva que repercute em um 

determinado padrão de localização próprio a cada sociedade. Assim, a proposta de analisar as 

relações interurbanas de Areia Branca deve ser auxiliada pela explicitação da sua dinâmica 

interna municipal e citadina, pois, são esses elementos que subsidiarão a análise regional das 

interações espaciais dessa cidade. Neste sentido, a justaposição de suas especificidades 

geográfica e histórica interligadas à trama reticular formarão o alicerce para desvendar a sua 

posição e função na rede urbana sergipana. 

 

2.1 Areia Branca: um olhar geográfico 

 

Dentre os elementos a serem considerados na análise do presente objeto de estudo deve-se 

destacar a localização do município, pois ao considerar essa vertente junto aos demais 

atributos imbricados na configuração espacial de Areia Branca pode-se identificar as 

dimensões multifárias de suas relações espaciais a partir de suas especificidades. Para 

Lencione (2004) a localização é um fator preponderante na definição das funções exercidas 

pelas urbes diante da rede urbana 

O município de Areia Branca integra a mesorregião geográfica do Agreste Sergipano, 

compondo a microrregião geográfica do Agreste de Itabaiana. A sede municipal está situada a 

10º45’29’’(latitude Sul), e 37º18’45’’ (longitude Oeste), a 193 metros de altitude. Areia 

Branca limita-se ao norte, com os municípios de Riachuelo e Malhador, ao sul, com 

Itaporanga d’ Ajuda, ao leste com Laranjeiras e a Oeste, com Itabaiana (Figura 04). 



 

 

42 

 

Figura 04: Mesoregião e Microregião de Areia Branca. 

 



 

 

43 

 

Com uma extensão territorial de 128 Km
2
, o município de Areia Branca, além da sede, 

conta com treze povoados, distribuídos na sua zona rural: Areias, Boqueirão, Cajueiro, 

Canjinha, Caroba, Chico Gomes, Colônia São Paulo, Guidinha, Junco, Manilha, Pedrinhas, 

Rio das Pedras, Serra Comprida. (Figura 05). 

 

Figura 05: Divisão Administrativa do Município de  Areia Branca 
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O acesso entre os povoados e a sede municipal é feito por meio da rodovia BR -235 e 

estradas vicinais, através de transportes particulares, com destaque para a motocicleta 

Também são utilizados os automóveis e a depender da distância e do poder aquisitivo, a 

condução é movida por tração animal, a exemplo das carroças. O transporte coletivo é 

bastante utilizado, mas apresenta oferta precária, pois durante a semana, o seu uso se restringe 

ao transporte estudantil, no qual a população aproveita para ir à sede municipal. A oferta se 

amplia aos domingos, dia da feira na cidade, havendo uma convergência da população rural 

para a cidade, utilizando os mais variados meios de transportes, como ônibus, vans, 

caminhões, além dos citados anteriormente. 

Outro tipo de transporte são as motocicletas que segundo o IBGE em 2009, a frota 

contava por 752 veículos. Entre os proprietários das motocicletas, alguns se tornaram 

mototaxistas, trabalhando de forma clandestina. A difusão desse tipo de transporte no 

município deve estar relacionado a inexistência de um serviço permanente e aos níveis de 

empregabilidade presentes no município. A maior parte desses profissionais é composta por 

jovens de classe baixa que têm esta atividade como auxílio ou única fonte de renda para o 

sustento familiar. Na sede municipal, foram contabilizados vinte profissionais que, em média, 

transportam cerca de oito passageiros por dia, sobretudo dentro do perímetro urbano e para os 

povoados que ficam às margens da rodovia, como Manilha e Guidinha. Quanto aos demais 

povoados, existem pontos de mototaxistas nas intersecções entre as estradas vicinais e a 

rodovia.  

A frota total está formada por 1.648 veículos, dos quais 621 automóveis são 

automóveis, sendo alguns são utilizados no transporte coletivo, a exemplo das cooperativas de 

táxis que se deslocam diariamente para o município de Itabaiana. Os caminhões (118) são 

utilizados internamente, principalmente no dia da feira para transportar as mercadorias, 

feirantes e compradores que saem dos povoados para a sede municipal, além do transporte 

interestadual de carga. As caminhonetes (68) são utilizadas no transporte de pessoas e 

mercadorias dentro do município. Além dos ônibus (18) e micro-ônibus (7), que durante a 

semana transportam estudantes dos povoados até a sede municipal e, aos domingos, as 

pessoas dos povoados até a feira. O caminhão-trator (7) é utilizado nas propriedades agrícolas. 

As motonetas (57) são para uso particular. No total foram contabilizados 1.648 veículos 

presentes em Areia Branca. 
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2.2 Condições ambientais 

 

A evolução tecnológica tende a ampliar o poder das ações humanas sobre o meio 

ambiente, artificializando cada vez mais as paisagens, de modo a subjugar a natureza às suas 

atuações. Porém, sabe-se que são inúmeras as reações do conjunto natural respondendo às 

atitudes perversas do homem. Deve-se salientar que a produção e reprodução do espaço não 

resultam em um produto final homogêneo. Isso não se deve apenas às diferenciações dos 

agentes sociais, mas também a participação efetiva das distinções naturais que cada lugar 

possui. Neste sentido, a produção e reprodução espacial são resultantes das ações e reações da 

sociedade/natureza. 

A localização do município de Areia Branca na porção central do estado, em uma área 

de transição entre os ecossistemas litorâneos e do sertão, contribui para uma hibridação do seu 

conjunto natural, fator que favoreceria o seu desenvolvimento econômico. Porém, junto a 

essas propriedades naturais agem conjuntamente as especificidades históricas, culturais, 

administrativas, socioeconômicas e locacionais. Todos esses fatores acrescidos das interações 

além dos seus limites territoriais determinam os papéis desempenhados pelo município e pela 

cidade como lugar. 

Areia Branca está assentado numa estrutura geológica constituída por terrenos da Era 

Proterozoíca, pertencentes ao Grupo Miaba, formada a partir de ortognaisses, gnaisses, 

migmatitos do complexo gnáissico-midmatítico do Domo de Itabaiana (SANTOS; 

ANDRADE, 1992). Essas condições geológicas contribuem para o favorecimento de um 

relevo dissecado do tipo crista e tabular com uma superfície pediplanada. Santos e Andrade 

(1992) identificam duas unidades de relevo em Areia Branca: o pediplano intramontano de 

Itabaiana e as Serras residuais. Para os autores, 

 

O relevo em volta do domo de Itabaiana está relacionado a processos 

estruturais (dômicos) que soergueram e dobraram os metassedimentos 

do grupo Miaba e ao conseqüente arrasamento da parte central do 

domo que retirou a capa sedimentar, fazendo aflorar os gnaisses do 

complexo granulítico (...). Apresenta contatos bruscos e escarpados 

com a unidade das serras residuais e corresponde à porção central do 

domo estrutural arrasado por processos erosivos sob condições de 

semi-aridez acentuada do paleoceno ao pleistoceno. A forma 

assemelha-se a um ovóide com o eixo maior na direção N/S. Este 

pediplano é uma típica depressão intramontana (1992, p. 62). 
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Por outro lado,  

as serras residuais apresentam, entre altitudes de 400 a 659 metros,em 

volta do pediplano intramontano de Itabaiana, ocorre um relevo 

aguçado, apresentado um modelado típico de‖ hoghack‖, esculpidos 

em rochas quartizíticas do Grupo Miaba (Pré-Cambriano), cujo fronte 

está voltado para o interior do Domo, com desnível superior a 300 m. 

( op. Cit. p. 66). 

 

Os processos naturais em Areia Branca resultam nas associações de solos que são 

utilizadas pela população nas atividades agrícolas e de extrativismo mineral. Dentre essas 

associações destacam-se duas: Argissolos Vermelho Amarelo – caracterizado pela textura 

média argilosa, presentes em relevos ondulados e fortemente ondulados utilizado com 

lavouras e pastagens. O outro tipo de solo existente no município é o Neossolo Quartzarênico 

que ―abrange materiais arenosos, de constituição quartzosa. Está relacionado com os 

depósitos arenosos da cobertura tércio-quaternária que margeiam as serras residuais, 

constituídas de quartizito‖, também utilizados com cultivos e pastagens ( FRANÇA E CRUZ, 

2007, p. 79). 

Dois recursos minerais são intensamente explorados no município. O primeiro é a 

argila, aproveitada nas cerâmicas e olarias presentes nas intermediações de Areia Branca e 

Itabaiana para a fabricação de tijolos e telhas que abastecem o mercado interno e exportadas 

para outros estados, sobretudo Alagoas. O segundo, a areia é retirada para abastecer o 

mercado da construção civil, principalmente de Aracaju. Este uso intenso em obras da capital 

deve-se ao baixo teor de sais.  

O município apresenta clima tropical sub-úmido, com médias térmicas em torno de 

24º e 26º C. A pluviosidade média varia entre 1.000 e 1200 mm anuais, com maior 

concentração de chuvas entre os meses de março a agosto, período em que as médias térmicas 

decrescem. O período de estiagem varia entre quatro e cinco meses e ocorre normalmente 

entre o final da primavera e o verão. A ausência de um longo período de seca contribui para o 

desenvolvimento das atividades agrícolas, daqueles que não são beneficiados pelo sistema de 

irrigação implantado pelo Estado, o projeto Jacarecica II. 

Areia Branca é banhada por duas importantes bacias hidrográficas que cortam o estado 

de Sergipe: a bacia do Rio Sergipe, ocupando uma área de 48,71 km
2
 do município, com os 

seguintes afluentes: Rio Vermelho, Olhos d’Água, Verde, Cotinguiba, Negro e Jacarecica; e a 
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bacia do Rio Vaza Barris que atravessa uma área de 79,89 km
2, 

o que corresponde a 64,41% 

da área municipal (IBGE/SEPLAN-SUPES, 2007). 

A localização de Areia Branca, no Agreste Sergipano, contribui para a presença de 

uma cobertura vegetal bastante heterogênea, com destaque para os campos, cerrado, caatinga, 

restinga e mata atlântica. Em relação à última, Franco ressalta que ―a precipitação anual vai 

diminuindo de leste para oeste. Devido a isto, o porte vai variando e a floresta vai deixando de 

ser perenifólia para se tornar caducifólia, até ser substituída pela Caatinga, que é uma 

vegetação caducifólia‖ (1983, p. 85).  

Outro elemento a ser evidenciado é o Parque Nacional Serra de Itabaiana, criado pelo 

Decreto Presidencial de 15 de Junho de 2005, através do Processo nº 02001.007327/2004-60. 

Com uma área de aproximadamente 7.966 hectares ocupa os municípios de Areia Branca, 

Itabaiana, Itaporanga d’ Ajuda e Campo do Brito. A criação do Parque tem como ―objetivo 

básico preservar os ecossistemas naturais existentes, possibilitando a realização de pesquisas 

científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de turismo ecológico‖ 

(Decreto Presidencial de 15 de Junho de 2005) (Figura 06). 

 

 

Figura 06: Área do Parque Nacional Serra de Itabaiana 
Fonte: http://serradeitabaiana.blogspot.com/ acesso em 15 de outubro de 2010 

 

http://serradeitabaiana.blogspot.com/
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Antes da implantação do Parque, essa área correspondia a uma Estação Ecológica. 

Assim, com a alteração dessa área de conservação para Parque Nacional, abrem-se novas 

oportunidades de desenvolvimento sustentável, com a qualificação e educação da população 

local a fim conservar este importante patrimônio natural, bem como explorar o turismo 

ecológico, uma nova opção econômica para o município. Porém, a degradação ainda é 

crescente, tendo em vista a existência de propriedades privadas dentro da área do Parque. 

Portanto, 

Por ainda não ter havido a desapropriação das áreas privadas, a 

questão fundiária torna-se uma situação crítica para o Parque 

Nacional. Até o momento, apenas 35% do PARNA pertence ao poder 

público, o que limita a ação do órgão gestor. As práticas agrícolas no 

interior do parque tanto servem à subsistência da comunidade local 

com o cultivo de mandioca, milho, amendoim, pastagem, tomate, 

vagem, como para fins comerciais no caso da monocultura de cana-

de-açúcar (SOBRAL et al. 2007, p.105). 

 

Além da degradação causada pela agricultura, Sobral et al. enumera oito ações que 

fragilizam o Parque: queimadas, retirada de areia e argila, presença de torres de transmissão 

de energia, depósitos de lixo, presença de espécies exóticas, caça, retirada de madeira e lenha 

e as trilhas. Todos esses agentes potencializam a vulnerabilidade do Parque, que embora, 

segundo a Constituição Federal, seja uma área de preservação, ainda sofre as intervenções 

estatais e antrópicas que atuam fundamentadas nos interesses sociais e econômicos, reduzindo 

os níveis de conservação. 

 

2.3 Formação do Município  

 

A origem do nome da povoação está atrelada à presença de solos areno-quartzosos de 

cor branca, onde se estabeleceram os primeiros habitantes. Segundo os entrevistados, essa 

coloração dos solos servia como ponto de referência para os moradores e tropeiros 

identificarem a localidade. A partir desse referencial, essa denominação foi oficializada no 

momento da emancipação política. 
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Segundo relatos de moradores antigos, inicialmente esta povoação era ponto de parada 

para os tropeiros que se direcionavam da zona da Cotinguiba às ―matas‖ do interior do estado, 

principalmente Itabaiana. O caminho inverso também era percorrido com o mesmo intuito de 

comercialização de mercadorias. 

Com essa movimentação comercial que percorria a área que hoje perfaz o município 

de Areia Branca, teve início a ocupação efetiva através do estabelecimento de famílias das 

quais pouco se sabe a origem, mas que contribuíram para a fundação e formação socioespacial 

do município. As famílias citadas pelos entrevistados são a do senhor Percílio, "Xixio‖ e do 

jovem mercador Virginiano que fundou um armazém onde, atualmente, se localiza a Praça 

Juviniano Freire. Suas vendas se ampliaram, sobretudo, aos domingos, dia de descanso da 

população trabalhadora, através da comercialização de carnes, além dos cereais que eram 

negociados ao longo da semana. 

O abastecimento das mercadorias era efetuado em Laranjeiras, nos dias de sábado e 

quarta, elemento que evidencia o intenso vínculo de dependência econômica de Areia Branca 

com as cidades do Cotinguiba, sobretudo Laranjeiras, centro econômico canavieiro e 

Riachuelo, antiga sede municipal de Areia Branca. 

A feira da cidade de Areia Branca teve início aos domingos e está relacionada com a 

expansão comercial. O aumento da quantidade de migrantes que ocuparam as imediações 

ampliou a demanda e, consequentemente, contribuiu para atrair mais vendedores. A área 

comercial da feira se expandiu, infiltrando-se nas adjacências da Praça Juviniano Freire e a 

Rua Senador Walter Franco, primeira rua da povoação (Figura 07). 
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Figura07: Área onde ocorria a feira da cidade de Areia Branca 

Fonte: Arquivo de Josefina Simões de Araújo 

 

Outro elemento relevante para a formação do município de Areia Branca foi a atitude 

do latifundiário José Ferreira Neto ao lotear parte de suas terras que ficavam nas 

proximidades de uma lagoa seca. Uma parcela dos lotes foi vendida e outra distribuída 

gratuitamente entre pessoas. No período que aconteceu essa divisão, houve um aumento 

acentuado de migrantes que chegaram atraídos pela distribuição de lotes.  

Em 11 de novembro 1963, através da Lei Estadual 1.224, Areia Branca obteve sua 

emancipação política de Riachuelo, com o território desmembrado dos municípios de 

Itabaiana, Riachuelo e Laranjeiras. Mas, somente, em 1965, foram realizadas as primeiras 

eleições municipais, tendo como primeiro prefeito José Edgar de Andrade, falecido em 2001. 

Após um decênio da emancipação política, a pavimentação da BR – 235, no trecho 

que liga Aracaju a Itabaiana, contribuiu para alterar a configuração espacial, intensificando as 

interações interurbanas de Areia Branca. A pavimentação dessa rodovia resultou na 

demolição de todas as casas que ocupavam essa área, sendo os proprietários indenizados 

(Figura 08). A partir de então, houve uma mudança nas relações de Areia Branca com as 

cidades da região da Cotinguiba, que perderam centralidade, reforçando as ligações com 

Itabaiana, além de Aracaju que, após meados do século XX, amplia a sua influência sobre 

todo o estado viabilizado pela presença das rodovias. 
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Figura 08: Rua demolida para a construção da Br 235 

Fonte: Arquivo de Josefina Simões de Araújo 

 

Neste sentido, as interações espaciais com Itabaiana são contundentes, não apenas 

pelos fixos presentes, ou pela fluidez que a implantação e pavimentação da rodovia 

possibilitaram, mas, sobretudo pelos laços históricos desenvolvidos desde o período, em que 

Areia Branca era ponto de parada dos tropeiros, interligando Itabaiana a Laranjeiras e a 

Riachuelo. Itabaiana, como grande produtor de alimentos e maior centro comercial do agreste 

sergipano, destacava- se nas articulações comerciais com a região do Cotinguiba, entretanto, o 

sistema de rodovias fragilizou essas relações que foram intensificadas com Aracaju. Os 

principais fatores para essa alteração foram a emancipação política e o complexo sistema de 

técnicas distribuídas espacialmente que passou a integra as relações intercitadinas de Areia 

Branca. 

Diante do exposto, verifica-se que: 

A elaboração e reelaboração dos subespaços – sua formação e 

evolução – se dão como em um processo químico. O espaço que assim 

é formado extrai sua especificidade exatamente de um certo tipo de 

combinação. Sua própria continuidade é uma consequência da 

dependência de cada combinação em relação às precedentes 

(SANTOS, 1985, p. 23). 
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Essa conjuntura constata a intensa ação dos agentes sociais manipulando os vetores da 

rede urbana. É nessa condição que essa análise corrobora com a sociotécnica salientada por 

Santos, a qual é interligada com os agentes modeladores do espaço urbano, citado por Corrêa. 

Portanto, ressalta-se a importância de analisar essas concepções teóricas nas diferentes escalas 

geográficas para compreender as metamorfoses espaciais que são produzidas por agentes 

distintos capazes de alterar uma estrutura aparentemente consolidada. 

Diante do exposto, ainda cabe ressaltar a assertiva de Sposito que se refere à formação 

das redes no espaço: ―As redes não se formam por acaso. Elas são resultado do trabalho de 

numerosos atores que, em diferentes lugares e momentos, e com capacidades distintas de 

ação, exerceram e exercem seu papel como sujeitos da história (2008, p. 48). 

Os diversos fluxos que percorrem constantemente os espaços materiais e imateriais 

estão diretamente ligados com as relações político-administrativas e a inserção de técnicas 

espaciais. O ir e vir dos fluxos no espaço estão sob a tutela de mediadores e interventores 

diversos, os quais estão consignados a extrair o produto da reprodução espacial.  

Os modeladores dessa teia das relações interurbanas de Areia Branca não são agentes 

isolados da totalidade espacial, mas, ao contrário, estão interconectados às diversas escalas 

geográficas, de modo a contribuir e inserir o local em escalas mais abrangentes, conduzindo 

as relações do centro local a uma esfera maior da rede urbana, justificando as áreas de 

influência sob a custódia do emaranhado jogo de interesses justapostos pelos agentes que 

detém maior poder. 

O início da ocupação do solo, no município, ocorreu nas adjacências do bairro Ponto 

Chique e o atual povoado Manilha, em decorrência da proximidade com as propriedades 

canavieiras. Com o aumento populacional, as áreas ocupadas se expandiram, sobretudo pela 

atual Rua Senador José Rolemberg Leite, a qual era a estrada de acesso principal entre 

Itabaiana e a Zona da Cotinguiba. O ponto central da sede municipal se edificou nas 

intermediações dessa rua, consolidando-se com a construção da Igreja Matriz de São João 

Batista, localizada na Praça Juviniano Freire (Figura 09). 
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Figura 09:Igreja Matriz de Areia Branca 

Fonte: Plano de Desenvolvimento do Território (Agreste Central Sergipano), 2008 

 

2.4 Dinâmica Socioespacial 

 

O crescimento e a distribuição populacional ao longo da história sofreram vários 

reveses adaptando-se às conjunturas concernentes a cada período, conforme as condições 

econômicas, culturais e financeiras. Essa dinâmica demográfica está atrelada às inovações 

tecnológicas que favoreceram avanços na medicina, nas condições sanitárias, na informação e 

na qualificação. 

No Brasil, o órgão responsável pela aquisição de informações sobre a população é o 

IBGE que através dos Censos demográficos revela o perfil da população brasileira. No 

município de Areia Branca foram realizados cinco censos demográficos, o primeiro ocorreu 

1970 e o último em 2010. 

Em 1970, Areia Branca contava com 3.779 habitantes, havendo uma predominância da 

população rural. No período entre 1970 e 1980 houve um acréscimo de 67.8% da população e 

no decênio seguinte continuou com crescimento acentuado de 66%, demonstrando uma fase 

de consolidação do município. Seguindo a tendência que vem ocorrendo com a população 

brasileira, nas duas últimas décadas, aconteceu uma redução nos níveis de crescimento da 
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população, sendo que entre 2000 e 2010 a variação foi de apenas 12,73, sendo inferior a 

média estadual que atingiu 14%. (Tabela 01). 

Ao longo do período de existência do município predomina a população rural, que 

entre 1970 e 2007 apresentou um crescimento de 206,84%, enquanto a população urbana 

aumentou 659%, passando de 990 habitantes, em 1970 para 8.558 em 2007.  

 

Tabela 01: Areia Branca - Distribuição Populacional e crescimento populacional 

(1970 - 2010) 

Ano 

 

População 

Urbana 

 

População 

Rural 

 

População 

Total 

Crescimento 

populacional 

% 

 

Taxa de 

urbanização 

% 

Variação da 

população 

urbana 

 

1

1970 

990 2.789 3.779 ----- 26,1 ----- 

1

1980 

1.304 5.038 

 

6.342 67,8 20,5 31,71 

1

1991 

3.846 6.696 

 

10.542 66,2 36,4 194,93 

2

2000 

6.809 8.015 

 

14.824 40,6 45,9 77,04 

2

2010 

8.191 8691 16.882 13,88 48,51 20,29 

Fonte: IBGE – Censos demográficos 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. 

 

No município, sempre predominou a população rural, porém com um progressivo 

crescimento da população urbana.  No período entre 1970 e 1980, ocorreu a maior variação da 

população (67,8%), sendo que a população rural apresentou um acréscimo de 80,63%, 

enquanto a urbana variou em apenas 31,71% (Tabela 01). Na década seguinte o crescimento 

da população urbana foi bem mais acentuado, alcançando 194,93%. O intenso crescimento 

populacional de Areia Branca entre as décadas de 1970 e 1980, sobretudo na área rural, onde 

a população praticamente dobrou, deve-se à fundação do Presídio Estadual, construído em 

1979 e inaugurado no ano seguinte, além de outros fatores que contribuíram nas décadas 

seguintes como a implantação da Colônia São Paulo, em 1986, e da expectativa para a 

implantação do Perímetro Irrigado Jacarecica II que só entrou em funcionamento em 1996. 
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O período de menor crescimento populacional ocorreu entre 2000 e 2010, com apenas 

2058 habitantes, o que corresponde a 13,88%, fruto de uma tendência de estabilidade que vive 

a população brasileira.  Mesmo assim, a variação da população de Areia Branca foi superior 

ao que ocorreu no Brasil (9,37%), no Nordeste (8,65), e em Sergipe que foi de 8,63%. A 

proximidade de Aracaju e de Itabaiana assim como as facilidades de comunicação e de 

acessibilidade, certamente, contribui para a manutenção de níveis elevados de crescimento. 

Além do crescimento vegetativo, o aumento, da população é intensificado pela 

migração presente desde os primeiros anos de criação do município. Em 1970, a população 

não natural correspondia a 25,8%, acrescendo em 1980 para 30%, mas reduzindo em 1991, 

fruto da participação mais significativa dos nascidos no próprio município (Tabela 02). 

 

Tabela02 – Areia Branca – População natural e não natural (1970 - 2000) 

Ano População Natural (%) População Não Natural (%) 

1970 2.806 74,2 979 25,8 

1980 4.624 68,0 1708 32,0 

1991 8058 76,5 2.483 23,5 

Fonte: IBGE – Censos demográficos 1970, 1980, 1991. 

 

Entre 1991 e 2000, o município recebeu 462 imigrantes, apresentando uma maior 

incidência nos primeiros quatro anos após o Censo, isto é, 1992 a 1995 reduzindo de 

intensidade entre três e cinco anos e voltando a crescer no final do período, isto é 1998 e 1999 

(Figura 10). 

 

 

Figura 10: Imigrantes, Areia Branca – 2000. 

Fonte: IBGE - Censo 2000. 
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Entre 1991 e 2000, o município recebeu 462 imigrantes, sendo que, nos últimos cincos 

anos, chegaram 234 imigrantes, enquanto entre seis e nove anos atrás o número de 228 

imigrantes foram atraídos para lá. Essa tendência é uma nova variável que pode ser 

acrescentada não só à Areia Branca, mas a um contexto mais amplo na esfera nacional e até 

mesmo internacional, com o aumento das migrações permanentes em direção às pequenas e 

médias cidades. 

 

2.5  Uso e Ocupação do Solo Urbano 

 

Nos últimos anos, as condições de acessibilidade têm contribuído para a valorização 

do solo na cidade de Areia Branca, uma vez que muitas pessoas têm se interessado em 

adquirir imóveis na cidade, seja para residir ou mesmo para a locação. 

Ainda não existe por parte da Prefeitura Municipal o controle sobre o parcelamento do 

solo, consequentemente, não existe Cadastro Imobiliário. O proprietário fundiário apresenta 

para a comunidade o seu loteamento e ele próprio comercializa.  

O parcelamento do solo em zonas urbanas precede de autorização do poder público 

municipal, conforme definição da Lei 6766/79, assim como o devido registro no Cartório de 

Registro de Imóveis, ações que dão regularidade ao loteamento e a possibilidade de 

escrituração da compra e venda, assim como a obtenção de financiamento. 

Vários loteamentos surgiram na sede municipal, concentrados nas mãos de três 

proprietários fundiários que se tornaram promotores imobiliários. A especulação fundiária e 

imobiliária incidiu no aumento do valor das transações de venda e locação, sobretudo nas 

adjacências do centro da cidade, dificultando a aquisição de imóveis pelas classes menos 

favorecidas que têm como alternativa as áreas mais afastadas da cidade. Os loteamentos 

dispõem de energia elétrica e abastecimento de água, entretanto não têm as ruas pavimentadas 

nem esgotamento sanitário. 

Segundo um desses loteadores a venda dos lotes está direcionada a um público 

bastante específico, destacando-se funcionários públicos e comerciantes que residem na 

cidade. Além desses, também foram citadas pessoas de outros municípios, sobressaindo-se 
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funcionários públicos que trabalham em Areia Branca e parentes de moradores da cidade que 

desejam investir em imóveis. 

Segundo os loteadores, desde 2004 até os dias atuais, foram comercializados 574 lotes. 

Somente o loteamento Santa Rita tem escritura no Cartório de Registro de Imóveis, os demais 

são irregulares, dificultando ao comprador passar a escritura de compra e venda, impedindo o 

financiamento para a construção do imóvel (Tabela 03). Essa situação ocorre na maioria das 

transações de venda e compra, pois são efetuados apenas contratos entre as partes sem a 

regulamentação cartorial e da prefeitura.  

 

Areia Branca – Loteamentos (2004 – 2009) 

Nome do 

Loteamento 

Ano do 

Parcelamento 

Número de 

Lotes 

Área Média dos 

Lotes 

Loteador 

São José 2004 137 154 m 2 Pessoa Física 

Santo Antonio 2006 102 161 m2 Pessoa Física 

Santa Rita 2008 30 161 m2 Pessoa Física 

São Luís I 2008 120 140 m2 Pessoa Física 

São José II 2009 90 140 m Pessoa Física 

São Luís II 2009 70 140 m Pessoa Física 

São João 2009 25 140 m Pessoa Física 

Tabela 03 – Areia Branca – Loteamentos (2004 – 2009) 

Fonte: Trabalho de campo, 2010 

 

Inicialmente, em 2004, o preço do lote era de R$5.000,00. Atualmente, os preços estão 

em torno de R$8.000,00 para os lotes menores, R$9.000,00 para os maiores e para aqueles de 

melhor localização. Isso indica a valorização dos terrenos, uma vez que todos os lotes 

ofertados foram comercializados pelos proprietários do loteamento.  

O sucesso das vendas decorre das facilidades de pagamento, em doze parcelas 

mensais. Entretanto, estes preços ainda são inacessíveis para parcela considerável da 

população que não dispõe de condições para pagar R$ 500,00 a  R$ 800,00 mensais. 



 

 

58 

Considerando-se a posição estratégica de acessibilidade de Areia Branca para Aracaju 

e Itabaiana, torna-se vantagem, a opção de residir em Areia Branca, especialmente para 

aquelas pessoas que trabalham na cidade.  

A não regulamentação dos imóveis no CRI, impede a Prefeitura de angariar recursos 

próprios por meio da arrecadação do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e 

do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Segundo a Constituição, 

esses impostos tem como finalidade a obtenção de recursos próprios para o Município.  

A participação do ITBI e do IPTU no orçamento municipal de Areia Branca é 

praticamente irrisória. Essa circunstância ratifica a fragilidade dos investimentos públicos no 

município, resultando na restrição de obras de infraestrutura e geração de empregos para a 

população. A maior parte das obras de infraestrutura realizadas no município são decorrentes 

de recursos federais provenientes de emendas parlamentares ou do Orçamento geral da União. 

 

2.6 Dinâmica Econômica 

 

Os estudos que se propõem a analisar os centros locais apresentam inúmeros desafios 

a ser superados por estes, tanto na esfera intraurbana, quanto nas relações interurbanas. A 

nomenclatura pequena cidade se repercute ao número de habitantes, justaposto às funções 

urbanas. Todavia, enquanto cidades, não estão distantes dos problemas urbanos presentes nos 

médios e grandes centros urbanos. 

Um fator preponderante que contribui para a dissipação dos problemas urbanos nas 

pequenas urbes é a escassez de recursos próprios para proporcionar o desenvolvimento 

socioeconômico. De modo geral, esse é um problema que atinge a maioria dessas localidades, 

repercutindo internamente e, sobretudo, resulta em uma posição de subsidiárias da rede 

urbana, com a drenagem de seus poucos recursos para os centros maiores. 

A ineficiência na produção de receitas próprias determina a dependência de recursos 

provenientes de transferências da União, com destaque para o Fundo da Educação Básica 

(FUNDEB) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Esse tipo de transferência é um 
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mecanismo essencial para assegurar a sustentabilidade econômica de milhares de municípios 

que não conseguem produzir recursos suficientes para suprir as suas despesas. 

Em Areia Branca, a situação de dependência de recursos da União se faz presente via 

transferências constitucionais. Segundo o IBGE, em 2008, 55% das finanças municipais são 

direcionados para o pagamento de pessoal e encargos sociais (Tabela 04). 

 

Areia Branca – Finanças Públicas – 2008 

Receitas e Despesas Valor R$ 

Receitas orçamentárias realizadas 19.019.044,32 

Receitas correntes 19.240.764,61 

Receitas tributárias 677.52,32 

Imposto sobre a Propriedade Predial e territorial - IPTU 3.972,27 

Imposto sobre Serviços - ISS 320,474,37 

Imposto sobre transmissão-intervivos ITBI 7.542,63 

Receitas orçamentárias realizadas - Taxas 74,438,41 

Receitas orçamentárias realizadas - Contribuição 0,00 

Receitas orçamentárias realizadas - Patrimonial 57.147,81 

Receitas orçamentárias realizadas - Transferências correntes 18.419.974,34 

Transferência Intergovernamental da União 10.282.322.58 

Transferência Intergovernamental do Estado 1.803.743,79 

Receitas orçamentárias realizadas - Dívida Ativa 2.918,90 

Receitas orçamentárias realizadas - Outras Receitas 82.830,14 

Receitas orçamentárias realizadas - Capital 1.394.660,00 

Receitas orçamentárias realizadas - Transferência de capital 19.012.608,71 

Despesas orçamentárias realizadas - Correntes 16.485.942,52 

Despesas orçamentárias realizadas - Outras Despesas 5.981.113,89 

Despesas orçamentárias realizadas - Capital 2.526.666,19 

Despesas orçamentárias realizadas - Investimentos 2.135.423,98 

Despesas orçamentárias realizadas - Pessoal e encargos sociais 10.504.828,63 

Despesas orçamentárias realizadas - Obras e instalações 1.850.409,98 

Tabela 04: Areia Branca – Finanças Públicas – 2008 

Fonte: IBGE, 2008 
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Em 2010, o município recebeu de transferências constitucionais o total de R$13. 

691.357,99, sendo 46% referente ao FPM e 53 % correspondente ao FUNDEB. As demais 

transferências a exemplo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da 

Contribuição de Intervenção no domínio econômico (CIDE) perfazem conjuntamente apenas 

a 1% do orçamento municipal, o que revela o baixo dinamismo economico local (Tabela 05) 

 

 

Tabela 05: Areia Branca - Transferências Constitucionais – 2010. 

Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp. 

 

Além das transferências supracitadas, vale ressaltar as que ocorrem de modo direto aos 

cidadãos de baixa renda, a exemplo do Programa Bolsa Família que segundo a Secretaria de 

Ação Social do Município, em outubro de 2010, havia 3.796 famílias cadastradas, sendo 

1.577 residentes na área urbana e 2.219 na zona rural. 

O critério de transferência de recursos do Programa Bolsa Família é a renda per capita 

de, no máximo, cento e quarenta reais mensais. Ao relacionar esse critério com a quantidade 

de famílias beneficiárias desse programa, pode-se constatar a baixa renda da população de 

Areia Branca. 

A partir dessas informações, verifica-se a presença da problemática econômica e 

consequentemente social do município. Através destas constatações se faz essencial a 

eficiência administrativa dos gestores locais na tentativa de fortalecer a economia e 

possibilitar a criação de novos postos de trabalho com base nas vocações locais. Desse modo, 

é necessário o planejamento municipal, voltado para os potenciais presentes no município, 

além da participação da sociedade com o objetivo de angariar melhorias socioeconômicas. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
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O município de Areia Branca não tem atividades econômicas que proporcionem o seu 

desenvolvimento com recursos próprios. A fragilidade econômica é comprovada pela 

dependência do setor público na geração de empregos e circulação de capital no município. 

De acordo com o IBGE, em 2007, 69% do PIB estava concentrado no setor de 

serviços. Dentro deste setor, verifica-se que a proeminência é dos serviços públicos. O outro 

setor que apresenta percentuais relevantes é a agropecuária com 23%, a indústria contribui 

apenas com 8% do PIB municipal. Essa realidade se evidencia na maioria dos centros locais e 

ocorre, sobretudo pela escassez de funções urbanas privadas, isto é, capazes de movimentar a 

economia, atraindo fluxos e, consequentemente, gerando postos de trabalho que dinamizam o 

lugar (Figura 11). 

 

 

Figura 11: Produto Interno Bruto, Areia Branca, 2007. 

Fonte: IBGE, 2007. 

 

O setor primário se destaca na economia municipal, favorecido pelas condições 

geoambientais e pela própria situação sócio-histórica. Essa se justifica por estar entre duas 

áreas com diferentes tendências agrícolas. A primeira é a Cotinguiba, área caracterizada pelos 

latifúndios produtores da monocultura canavieira, desde o início da colonização sergipana. A 

segunda é o Agreste de Itabaiana, onde prevalecem as pequenas propriedades policultoras, 

administradas por agricultores familiares. 
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Os cultivos alimentícios são produzidos nas pequenas propriedades, com uma área 

média entre quatro e cinco hectares. A pequena propriedade não somente, em Areia Branca, 

mas em contexto nacional é a mais parcelada através da sucessão hereditária, provocando em 

cada geração o desmembramento, a ponto de prejudicar de alguma forma a produtividade e o 

sustento dessas famílias, dado a pequenez das propriedades.  

O parcelamento desse estrato de terra tem várias repercussões, como a venda da mão-

de-obra em outras propriedades maiores, fragilizando ainda mais o orçamento familiar; a 

inserção em atividades pluriativas e a total expropriação dos meios de produção, conduzindo-

o à migração campo/cidade. Todas essas alternativas não repercutem apenas na estabilidade 

financeira da família, mas, sobretudo no modo de vida e sociabilidades que ocorrem no 

campo. 

A produção agrícola municipal se destaca através do cultivo da cana-de-açúcar que 

ocupa a maior área plantada do município, com 630 hectares, nas proximidades dos 

municípios de Laranjeiras e Riachuelo. O valor da produção atingiu 2.028 mil reais, mais de 

50% do valor da produção das lavouras temporárias (Tabela 06) 

 

AREIA BRANCA 

LAVOURA TEMPORÁRIA 

2009 

Produto Quantidade 

Produzida (t) 

Área Plantada 

(hectares) 

Valor da Produção 

(mil reais) 

Amendoim em 

casca 

150 125 105 

Cana-de-açúcar 38.080 680 2.028 

Feijão (grão) 44 89 33 

Mandioca 3.000 300 540 

Melancia 1.800 90 630 

Milho 97 115 25 

Tomate 480 30 480 

Tabela 06: Lavouras temporárias – Areia Branca – 2008. 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2009 

 

Dentre os cultivos alimentícios, a mandioca ocupa a maior área plantada, com 300 

hectares com produção de 3.000 toneladas. O destaque desse cultivo em área e quantidade 
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está atrelado a fatores histórico-culturais, em âmbito nacional desde o Brasil pré-colonial; às 

facilidades de adaptação ao clima local e à variedade de derivados da mandioca, 

principalmente a farinha, base da alimentação, sobretudo das famílias mais pobres. 

A produção da mandioca rendeu, em 2008, R$ 540.000,00 e evidencia a 

desvalorização desse produto no mercado, pois ao comparar com outros cultivos, como a 

melancia que ocupa apenas 90 hectares de área plantada e obteve 630 mil reais no valor da 

produção. 

Portanto: 

Ao se produzir uma base técnica produtiva demandante de capital para 

sua manutenção, inevitavelmente o ―alcoviteiro‖ entra em ação, 

convulsiona e passa a comandar a racionalidade econômica da 

produção camponesa. O camponês força-se a superar sua visão idílica 

do trabalho e, consequentemente, a relação natural com a terra para 

transformá-la em empreendimento visando a renda-dinheiro. A 

substituição do produto-mercadoria. Por conseguinte, a conjugação 

das forças de trabalho disponível do grupo doméstico será alocada na 

produção visando o mercado, ou melhor, a renda-dinheiro. Assim, o 

produto-consumo (mandioca) fica relegado a segundo plano expressa 

nas palavras do produtor: ―A mandioca a gente planta pro gasto, o 

resto só planta o que der dinheiro‖(ANTONELLO, 2001, p.175-176). 

 

Nesse sentido, verifica-se que a lógica de mercado exige a substituição dos cultivos 

tradicionais, voltados para a reprodução dos agricultores familiares. As normas do mercado 

transformam a produção dos agricultores destinados ao mercado e, consequentemente, 

subjuga as suas ações à demanda capitalista. 

As demais lavouras temporárias são o amendoim, o feijão, a melancia, o tomate e o 

milho.  Parte da produção de milho é comercializada in natura, cozido e assado pelos próprios 

agricultores, familiares e amigos em barracas, às margens da Br 235. Esse tipo de comércio 

temporário amplia o orçamento familiar durante o período dos festejos juninos. O restante da 

produção é consumido pela família ou comercializado na feira da sede municipal, podendo 

ainda ser vendido a intermediários. 

As lavouras permanentes ocupam 840 hectares de área plantada. O principal cultivo é 

coco-da-baía que ocupa 80,95% da área dos cultivos permanentes, com o valor da sua 
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produção em R$ 2.028.000,00 perfazendo 67,39% do valor de toda lavoura permanente. 

Posteriormente, destacam-se a laranja, a banana e o maracujá (Tabela 07). A produção de 

maracujá e laranja ocorre, sobretudo nas adjacências da Colônia São Paulo, em decorrência 

das recomendações dos técnicos do projeto que orientam os cultivos que melhor se adequam 

às condições ambientais e ao mercado, pois alegam que esses são mais rentáveis que o 

tradicional cultivo da mandioca . 

 

Areia Branca 

Lavoura permanente 

2009 

Produto Quantidade 

Produzida (t) 

Área Plantada 

(hectares) 

Valor da Produção 

(mil reais) 

Banana (cacho) 902 82 722 

Coco-da-baía 156 mil frutos 680 2.028 

Laranja 3.000 60 101 

Maracujá 198 18 158 

Tabela 07: Lavouras permanentes Areia Branca - 2009 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2009 

 

O maior destaque na pecuária de Areia Branca é o efetivo de galináceos, sendo 

comercializado no mercado estadual e exportado para outros estados. A produção é vendida in 

natura e processada, além do efetivo se destaca no município a produção dos ovos, com 7.957 

mil dúzias anuais, destacando-se em decorrência da presença de granjas, sobressaindo a 

Aviboa com a produção de ovos. Esta é a maior empresa do município que tem cem 

funcionários todos residentes em Areia Branca e destaca em relação às demais empresas 

locais, pois sua produção é essencialmente voltada para a exportação tanto estadual, quanto 

interestadual, sobressaindo-se Bahia e Alagoas (Tabela 08). 
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Areia Branca 

Rebanho Municipal 

2009 

Rebanho Efetivo 

Bovinos 3.082 

Suínos 1.830 

Galinhas 308.421 

Galos, frangas, frangos e pintos 154.426 

Vacas ordenhadas 814 

Equinos 379 

Muares 336 

Ovinos 316 

Asininos 45 

Caprinos 44 

Tabela 08: Rebanho Municipal - 2008 

Fonte: IBGE, Produção Pecuária Municipal, 2008. 

 

Os demais rebanhos que se destacam no município são os bovinos, com 3.082 cabeças, 

sendo a maioria destinada ao corte, embora se registre a presença do gado leiteiro com 814 

vacas ordenhadas. Os suínos também estão presentes, em sua maioria, estão distribuídos em 

pequenas propriedades. Os equinos e muares são utilizados, sobretudo como força motriz na 

agricultura e no transporte de mercadorias e pessoas. 

Em relação à utilização das terras, verifica-se que em 2006 as lavouras permanentes e 

temporárias ocupavam área maior do que as pastagens, matas e florestas, fator que demonstra 

avanço das áreas cultiváveis sobre as naturais. As lavouras temporárias e permanentes 

ocupavam o maior percentual, respectivamente de 27% e 17%. As pastagens ocupavam 

39,52%, da área dos estabelecimentos e as matas e florestas 8,6%. Desde 1970, a área 

ocupada com pastagens tanto natural, quanto plantada variou, com aumento significativo entre 

1980 e 1995/1996. Naqueles anos a área ocupada atingiu 3.643 e 4.003 hectares 

respectivamente, com percentuais de 57,4% e 59,7% sobre a área dos estabelecimentos. Em 

2006, a área reduziu para 2.327 hectares, significando 39,52% da área. O destaque das 

pastagens em relação às demais formas de utilização da terra não é uma realidade isolada à 

Areia Branca, mas, comum em âmbito estadual (Tabela 09). 
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Areia Branca- Utilização das Terras 1970- 2006 

Ano Lavouras 

Permanentes 

Lavouras 

Temporárias 

Pastagens Matas e 

Florestas 

Área 

(há) 

% Área 

(há) 

% Área 

(há) 

% Área 

(há) 

% 

1970 766 8,82 1.138 13,10 2681 30,86 2.079 23,94 

1980 193 3,0 1.080 17,0 3.643 57,4 1.071 17,0 

1995/1996 566 8,4 1.330 19,8 4.003 59,7 668 10,0 

2006 1.006 17,09 1.597 27,13 2.327 39,52 556 8,6 

Tabela 09 – Areia Branca- Utilização das Terras 1970- 2006 

Fonte: Censos Agropecuários: 1970, 1980, 1995/1996 e 2006. 

 

As lavouras temporárias vêm ganhado espaço ao longo dos últimos trinta e seis anos. 

Em 1970 a área ocupada era de 1.138 hectares, com apenas 13,10% do total das terras 

utilizadas, porém, em 1980, apresentam um percentual semelhante ao das matas e florestas. 

Nos anos subsequentes, verifica-se uma ampliação para 19,8% em 1995/1996 e 27,13% em 

2006, enquanto as matas e florestas reduziram suas áreas e atingiram, em 2006, o percentual 

de 8,6%. Isso indica que ampliação da área das lavouras temporárias foi em decorrência da 

redução da área das pastagens e das matas e florestas. Dos 2.079 hectares reservados às matas 

e florestas em 1970, restaram apenas 556 em 2006. Entre 1970 e 1980 houve uma redução de 

1.008 hectares de matas, sendo que nesse período ocorreu o maior aumento populacional do 

município, sobretudo, nas áreas rurais, resultando na pressão sobre as condições ambientais. 

A área das lavouras permanentes apresentou decréscimos entre 1970 e 1995/1996, 

passando de 766 para 566 hectares, mas, em 2006, ampliou a sua área para 1.006 hectares, 

representando 17,09% da área dos estabelecimentos. 

Quanto ao setor secundário, representado por 8%do PIB foram constatadas quinze 

indústrias cadastradas no FIES. Dentre essas se destacam as referentes à extração de minérios 

não-metálicos e as alimentícias. Em relação as primeiras, ressalta-se que estão localizadas nas 

intermediações ou dentro da área do Parque Nacional Serra de Itabaiana. Essas indústrias 

além de degradar o meio ambiente emitem poluentes para a atmosfera. Salienta-se que grande 

parcela da população que reside nessa área trabalha nessas indústrias, ocupando funções 

braçais e com baixos salários. Apesar de algumas terem máquinas modernas, muitas ainda 

funcionam artesanalmente. No setor alimentício foi contabilizada uma indústria de laticínio e 
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quatro padarias. A outra indústria cadastrada é a Companhia de saneamento de Sergipe- Deso, 

responsável pelo abastecimento de água no município (Tabela 10). 

Areia Branca – Indústrias - 2008 

Indústria Quantidade 

Padarias 4 

Extração de pedra, areia e 

argila 

4 

Preparação de leite 1 

Fabricação de produtos 

cerâmicos- construção civil 

4 

Outros produtos minerais 

não-metálicos 

1 

Abastecimento de água 1 

Tabela 10: Indústrias presentes em Areia Branca. 

Fonte: FIES, 2008. 

 

Segundo o Cadastro Central de Empresas – IBGE, em 2008, foram registradas em 

Areia Branca a presença de 71 unidades, com a ocupação 811 pessoas, destas 736 recebem 

salário, com uma média de 2,1 salários mínimos. Esses dados absolutos constatam o pequeno 

número de empresas no município e a baixa remuneração do pessoal ocupado.  

A maior parte dos rendimentos obtidos por Areia Branca é oriunda do setor terciário, 

representado por 69% do PIB municipal. Neste sentido, são atividades de comércio e de 

serviços que proporcionam maior dinâmica socioeconômica para o município, fortalecendo-se 

através das relações intercitadinas no âmbito regional que se estruturam espacialmente 

decorrentes do entrelaçamento de ações em um conjunto complexo e articulado, pois como 

menciona Corrêa:  

 

A partir da compreensão das relações entre estrutura, processo, função 

e forma, as categorias analíticas que dão conta da totalidade social em 

sua espacialização, podem-se, sem receio de cair no empirismo, iniciar 

o estudo da organização de uma sociedade em um dado momento de 

sua história (CORRÊA, 2007, p.80). 

 

A justaposição desses elementos revela a configuração dos processos espaciais 

viabilizada pelos agentes modeladores que imprimem na paisagem os reflexos das (re)ações e 

das relações que envolvem o espaço geográfico. 
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AREIA BRANCA: NÓ NA TRAMA URBANA  

3. AREIA BRANCA: NÓ NA TRAMA URBANA  

 

A exígua extensão territorial de Sergipe favorecida pela malha rodoviária radial tem 

fortalecido a centralidade de Aracaju, a capital, em detrimento dos demais centros urbanos. 

Assim, constata-se a macrocefalia dessa cidade que dia a dia se consolida e amplia a sua 

atuação extrapolando os limites estaduais (DINIZ,1987; FRANÇA, 2000). 

Atualmente, os fluxos materiais são facilitados pelas rodovias que perpassam o espaço 

sergipano. A força centrípeta de Aracaju promove o direcionamento dos fluxos materiais e as 

especificidades de suas funções urbanas também drenam os fluxos imateriais dos demais 

centros urbanos do Estado. 

A maioria dos centros urbanos, em Sergipe, exerce influência apenas sobre o seu 

próprio município, reforçando a centralidade das urbes maiores, como Aracaju, Itabaiana, 

Lagarto, Estância. Esse descompasso da hierarquia urbana sergipana não é empecilho para a 

inserção de todos os centros citadinos na rede do estado. Porém, deve-se atentar para os danos 

causados aos centros locais pelo desequilíbrio dessa rede, em decorrência das relações de 

poder postas no espaço geográfico que sacrificam os menos favorecidos e ampliam o 

potencial de drenagem de renda para os centros maiores, especialmente para Aracaju. Essas 

relações são reforçadas na centralidade exercida pela capital e por algumas poucas cidades 

que conseguiram expandir a região de influência além dos seus limites territoriais, como 

Itabaiana que apresenta o nível hierárquico mais elevado do estado, depois de Aracaju. 

O desequilíbrio atual entre as cidades na rede urbana é herança do Estado Novo que, 

através do Decreto-Lei 311 de 1938, converteu todas as sedes municipais do país em cidades, 

sem considerar a estrutura e funções presentes. Segundo Veiga ―da noite para o dia, ínfimos 

povoados, ou simples vilarejos, viraram cidades por norma que continua em vigor, apesar de 

todas as posteriores evoluções institucionais‖ (2001, p. 3). Essa assertiva é corroborada por 

Abramovay ao afirmar que:  

 

O acesso a infra-estruturas e serviços básicos e um mínimo de 

adensamento são suficientes para que a população se torne ―urbana‖. 

Com isso, o meio rural corresponde aos remanescentes ainda não 
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atingidos pelas cidades e sua emancipação social passa a ser vista — 

de maneira distorcida — como ―urbanização do campo‖ (2000, p, 8). 

 

A diferenciação no tocante à participação dos centros locais na rede se faz presente em 

decorrência de vários elementos que interferem nas relações inter-regionais. A localização nas 

proximidades com cidades da mesma tipologia hierárquica ou próxima a um centro urbano de 

hierarquia mais elevado, ou até mesmo entre duas ou mais cidades com forte centralidade 

resultam em especificidades distintas dos centros locais. Lencione (2004) enfatiza que a 

posição de uma pequena cidade entre grandes centros, atualmente não é sinônimo de 

progresso, pois, a fluidez das relações espaciais pode apagar a importância da ligação exercida 

pela pequena cidade entre os centros maiores. 

Isso é explicável pela compressão do tempo do percurso em decorrência da fluidez das 

vias de circulação e avanço nos transportes. Esses avanços técnicos incidem no fim da 

obrigação de parar na cidade intermediária para suprir alguma necessidade durante o longo 

tempo do percurso de outrora.  

Assim, 

 

[...] se antes uma cidade podia usufruir da vantagem de ficar a meio 

caminho entre duas cidades, agora essa vantagem pode deixar de 

existir. Diversos locais de parada, descanso e abastecimento, bem 

como de outros serviços urbanos, tornaram-se desnecessários. Apenas 

alguns pontos no espaço podem dar conta das necessidades e são esses 

que são reforçados, o que os tornam diferentes dos que o não. Isso 

significa que em razão da velocidade dos fluxos criam-se novas 

diferenças, incrementando-se a heterogeneidade do espaço. De 

maneira figurativa poderíamos dizer que as distâncias longas se 

aproximaram, ao passo que as próximas se distanciaram (LENCIONE, 

2004, p. 61). 

 

Essa afirmativa reitera que os avanços tecnológicos não tendem a proporcionar a 

homogeneização espacial a partir de uma lógica de transformação de ―lugares opacos‖ em 

―lugares luminosos‖ (SANTOS, 1996). Essa transição não é unânime e aleatória, mas está 

vinculada aos processos de mundialização que são inseridos no local de modo reticular. 

Assim, ―as redes não se inscrevem no vazio, mas em espaços geográficos plenos de história, 

moldados pelo movimento incessante das disparidades sociais‖ (DIAS, 2007b, p. 2). 
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A posição de Areia Branca como centro local na rede estadual se consolida pela 

intensidade de fluxos, sobretudo migratórios, de mercadorias e capital entre as cidades de 

Itabaiana e Aracaju. Corroborando com Santos, os fluxos são atraídos pelos fixos e de acordo 

com a teoria/empiria verificaram-se fixos com forte poder atrativo de fluxos entre Aracaju, 

Areia Branca e Itabaiana  

Os fixos presentes em Areia Branca que tem maior força de atração são aqueles 

atrelados ao setor público, como administração, segurança, saúde e educação. Além desses, 

deve-se destacar o mercado periódico. 

A máxima centralidade de Areia Branca é conferida pela feira, enquanto mercado 

periódico, atraindo população de municípios e povoados vizinhos. Nesse sentido, verifica-se 

que os fluxos gerados pelo setor público ocorrem diariamente e tem qualificação elevada, 

enquanto os fluxos proporcionados pelo mercado periódico são intensos, mas são 

centralizados em um único dia da semana e em sua maioria com baixa qualificação. Porém, 

ambos apresentam a similaridade de gerar a drenagem de renda para outras cidades.  

 

3.1 A produção de Fluxos a partir das Funções Públicas 

 

A ação do poder público municipal e estadual incide na atração de fluxos viabilizados 

pelos cargos de confiança e concursos públicos. Desse modo, constatam-se funcionários nos 

diversos setores públicos de Areia Branca, salientando-se que estes ocupam os cargos com as 

melhores remunerações em decorrência da qualificação.  

Os fluxos de profissionais que se destinam diariamente para Areia Branca se 

distribuem entre a administração pública municipal, a segurança pública, a saúde e a 

educação. Além desses, se faz necessário salientar os fixos que também exercem importante 

papel para o município como o banco estadual, BANESE, e os Correios. 
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3.1.1 Administração pública  

 

A ação de profissionais de outras cidades atuando nos órgãos administrativos é uma 

constante, em Areia Branca, desde os primeiros anos após sua emancipação política, inclusive 

com a eleição de pessoas residentes em Aracaju, como prefeito, a exemplo de José do Prado 

Franco Sobrinho que permaneceu no poder durante seis anos (1982- 1998). No ano 2000, 

novamente foi eleito outro candidato que não reside em Areia Branca, José Nivaldo de 

Carvalho, que assumiu a prefeitura entre 2001 e 2004 (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Prefeitura Municipal de Areia Branca. 

Fonte: Trabalho de campo, 2010 

 

Ambos os prefeitos supracitados residiam em Aracaju e trouxeram parte de seus 

auxiliares dessa cidade, o que demonstra a forte influência de Aracaju sobre Areia Branca. A 

inclusão desses profissionais nem sempre é benéfica, pois os mesmos não conhecem a 

realidade do município. A gestão atual (2009-2012) segue a mesma tendência no que tange à 

participação de profissionais de direção nas Secretarias Municipais ou na função de assessoria 

para os cargos supracitados. 
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O município consta com dez Secretarias, oito são representadas por profissionais que 

residem em Areia Branca. As demais, a de Saúde e Obras, os secretários residem em Aracaju. 

Porém, em todas as Secretárias há profissionais procedentes de outros municípios, com 

destaque para Aracaju e Itabaiana. 

 

3.1.2 Segurança 

 

Os fluxos originados pelo setor de segurança pública, em Areia Branca, são os de 

maior alcance espacial com extrapolação dos limites estaduais. A força atrativa decorre da 

presença de fixos como Fórum, a delegacia, a 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar 

e, sobretudo, o Presídio Estadual. 

Neste sentido, pode-se dividir os fluxos supracitados em dois grupos: o primeiro que 

se refere à mão-de-obra qualificada para ocupar os postos de trabalho, enquanto o segundo é 

referente aos detentos. Neste caso, o poder de abrangência espacial é maior para os detentos 

do presídio que alcançam a escala nacional. 

No que tange aos profissionais dessa área, compreende-se que a jornada de trabalho de 

vinte e quatro horas seguidas induz estes profissionais a utilizarem algumas funções presentes 

em Areia Branca, sobretudo as funções alimentícias como as lanchonetes e os restaurantes. Os 

serviços utilizados por esses profissionais são simples com baixo valor agregado. Porém, 

comparando-se com os demais profissionais oriundos de outras cidades verifica-se que os 

profissionais da segurança pública são os que utilizam mais funções urbanas presentes em 

Areia Branca. 

Essa circunstância proporciona um ciclo econômico fragilizado inerente maior parte 

dos pequenos municípios brasileiros que direcionam grande volume das suas receitas a 

profissionais qualificados com residência em outras cidades. Assim, são reafirmadas as 

hierarquias, pois a maioria dos fixos que geram fluxos nas pequenas urbes simultaneamente 

drenam a renda para as cidades polarizadoras. 

Esse movimento dialético é intrínseco à mundialização que permeia a totalidade do 

espaço geográfico, cuja função é a inserção, porém, repercute na exclusão. É a partir dessa 
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ótica que as pequenas cidades desempenham importante papel na rede urbana, reforçando os 

nódulos que exercem múltiplas funções e que estão conectados a redes mais amplas e 

multifacetadas. 

Na Delegacia e na 1ª Companhia do 3º Batalha de Polícia Militar predominam os 

profissionais de outras cidades, Areia Branca só tem a participação de um agente de limpeza e 

de um Policial Militar. Os demais profissionais são oriundos de Itabaiana, Nossa Senhora da 

Glória e Aracaju, sendo que a última concentra a maioria dos cargos, inclusive o de maior 

hierarquia, delegado (Tabela 11). 

 

Areia Branca - Profissionais que atuam na Delegacia e na 1ª Companhia do 3º BPM 

Profissionais Areia Branca Itabaiana Aracaju Nossa. Senhora. 

da Glória 

Agente de 

limpeza 

1 - 1 - 

Policial 

Militar 

- 1 3 - 

Policial Civil 1 2 1 1 

Escrivão - - 1 - 

Delegado - - 1 - 

Tabela 11: Profissionais que atuam na Delegacia e na 1ª Companhia do 3º BPM 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 

 

O presídio Estadual de Areia Branca, fundado em 1979 e inaugurado no ano de 1980, 

está situado às margens da BR 235. Construído numa área de 122.500 m², após reforma em 

2006, passou a ser dividido em dois sistemas: regime semi-aberto e regime fechado, com 

capacidade para 326 presos, sendo 220 no regime fechado e 160 no semi-aberto. 

As visitas dos familiares dos internos são realizadas em dois dias da semana: sábado – 

visita íntima – e domingo – visita geral. Contudo, terça e quinta são dias de mensagens. Neles 

os detentos podem receber mensagens da família, isto é, comida, roupa, ou quaisquer outros 

artefatos que sejam permitidos adentrar no presídio pelos meios legais, mediante portaria 

expedida pela direção da unidade prisional. Isso gera um fluxo de pessoas procedentes de 

diversos municípios sergipanos. 
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A origem dos detentos do sistema fechado é diversificada sendo identificadas sessenta 

e quatro localidades de procedência. Porém, para facilitar o entendimento optou-se por exibir 

a naturalidade por unidade federativa. Os detentos de outros estados totalizam 14%, com 

maior percentual para Alagoas e Bahia 6% e 4% respectivamente. Os 4% restantes estão 

distribuídos entre os estados de Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 

Paraná e Mato Groso do Sul (Figura 13). 

 

 
 

Figura 13: Naturalidade dos detentos – CERSAB - II 

FONTE: CERSAB - II – Centro Estadual de Reintegração Social de Areia Branca – II 

 

O fluxo de funcionários que trabalham no CERSAB – II identifica a intensa relação 

que Areia Branca mantém com Itabaiana e Aracaju. Dos quarenta e três funcionários 61% 

residem em Aracaju e 9% em Itabaiana, apenas um funcionário reside em Areia Branca 

(Figura 14). 
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Figura 14: Local de residência dos funcionários do CERSAB 

Fonte: CERSAB II – (regime fechado), 2010. 

 

O presídio atraiu pessoas de outros municípios para residir em Areia Branca. Por 

questões de custos, algumas famílias de presos condenados foram residir nas proximidades do 

presídio para facilitar as visitas, bem como a entrega de alimentos e outros bens permitidos 

pela instituição. 

O prédio do Fórum Desembargador Waldemar Fortuna de Castro, localizado no Largo 

Manoel do Prado Franco, também exerce a função de Cartório (Figura 15). As informações 

obtidas mostram a atuação de profissionais de São Cristóvão, com um chefe de Secretaria. A 

participação de Areia Branca ocorre com um técnico judiciário, um escrivão do Cartório de 

registro e quatro profissionais administrativos que foram requisitados à Prefeitura Municipal. 

Os profissionais de Aracaju são três técnicos judiciários, um oficial de justiça, um promotor, 

um defensor público e o juiz, ou seja, aqueles mais qualificados. 
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Figura 15: Fórum Desembargador Waldemar Fortuna de Castro. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

3.1.3 Saúde 

 

O Sistema Único de Saúde apresenta uma estrutura hierárquica distribuída em rede. 

Segundo Ana Santos, [...] ―mais do que um conjunto de equipamentos distribuídos 

espacialmente, a rede de saúde envolve interesses diversos dos sujeitos sociais que a 

frequentam e produzem‖ (2008, p. 229). Essa assertiva pode ser associada à noção mais 

genérica da rede disposta espacialmente, pois embora a rede pareça ser desordenada há um 

controle a favor dos agentes detentores de poder. 

Assim, 

Com o advento das Normas Operacionais do SUS, foi reafirmada a ênfase na 

descentralização dos serviços para os municípios, que passaram a ser 
responsáveis diretos pelo atendimento das necessidades e demandas de saúde 

de sua população – processo conhecido como ―municipalização da saúde‖ 

(FERRAZ, 2009, p. 72). 

 

A espacialização dos serviços de saúde, em Sergipe, também está vinculada a um 

ordenamento hierárquico dos centros citadinos que de acordo com o emaranhado dos demais 

componentes urbanos se estabelece como fixo que proporcionará mais uma função urbana. A 
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especificidade das funções da saúde em um determinado lugar é gerida pela amplitude da rede 

urbana. Dentre os elementos a serem elencados que contribuem para a fixação dos serviços de 

saúde é possível citar a demanda populacional e, sobretudo, o poder aquisitivo e a localização 

de serviços em outras localidades mais próximas. 

Neste sentido, quanto maior for a centralidade exercida pela cidade dentro da rede 

urbana, mais específicos serão os serviços de saúde presentes. Estes se somam às demais 

funções existentes, se fortalecem para ultrapassar as barreiras territoriais e angariar fluxos de 

diferentes lugares e escalas.  

Diante do exposto, 

 

A política de saúde organizada em uma rede hierárquica e seletiva é a 

representação espacial das relações de poder entre os entes federados e 
expressa, sobremodo, o processo de barganhas que conformam os pactos 

federativos, com arranjos espaciais que possuem conteúdos sociais e 

políticos diferenciados. Entre esses arranjos, está a conformação de um 
sistema de saúde, cujo modelo de atenção está centrado na oferta pulverizada 

dos serviços básicos nos municípios, centralização dos serviços 

especializados nas capitais e centros regionais (no caso da pesquisa 
desenvolvida, a centralização se dá em Aracaju-SE) [...] (SANTOS; 

CONCEIÇÃO, 2010, p. 7). 

 

A pulverização dos serviços de saúde nos municípios, citada por Santos e Conceição 

(2010) é constatada nos centros locais do Estado, cujo sistema de saúde é voltado para as 

necessidades básicas da população, como as consultas de clínica geral, serviços de enfermaria 

simples e exames laboratoriais. Os serviços mais específicos são direcionados para as 

unidades de saúde de outras cidades de maior hierarquia. No que tange a Areia Branca essas 

relações hierárquicas se materializam diariamente, obedecendo à lógica da regionalização da 

saúde. 

Assim, ―o estabelecimento de estratégias de regionalização e hierarquização dos 

serviços de saúde impactou, diretamente, os municípios com maior capacidade de 

atendimento e de resolução de problemas‖ (FERRAZ, 2009, p. 72). 

As funções de saúde presentes em Areia Branca estão na categoria das funções 

básicas. Assim, são ofertados os procedimentos mais simples no atendimento da população, o 
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que repercute na ausência de fluxos procedentes além dos seus limites territoriais. Porém, em 

relação à demanda profissional é constatada a movimentação diária de profissionais oriundos 

de outros municípios que ocupam as funções que exigem maior qualificação, como médicos e 

enfermeiros procedentes de Aracaju (Tabela 12). 

 

Areia Branca – Profissionais da Saúde 

Profissionais Areia Branca Itabaiana Aracaju Campo do 

Brito 

Agente de 

limpeza 

12 - - - 

Motorista 11 - 1 - 

Atendente de 

farmácia 

2 - - - 

Recepcionista 8 - - - 

Auxiliar de 

dentista 

3 - - - 

Auxiliar de 

enfermagem 

8 18 1 1 

Clínico geral 1 - 4 - 

Dentista - - 5 - 

Tabela 12: Profissionais da saúde que trabalham em Areia Branca - 2010 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - 2010.  

 

Quanto à existência de profissionais de Areia Branca nesse setor, verifica-se o 

predomínio nas funções que exigem menor qualificação, como agentes de limpeza, motorista, 

recepcionista, auxiliar de dentista e de enfermagem. As funções da saúde que exigem nível 

superior constam apenas com um clínico geral de Areia Branca, os demais são de Itabaiana e 

em sua maioria de Aracaju. 

Atualmente, Areia Branca conta com oito unidades de saúde públicas e uma particular. 

Essas unidades estão distribuídas em seis povoados: Pedrinhas, Manilha, Rio das Pedras, 

Junco, Serra Comprida e Cajueiro. As outras duas estão situadas na sede municipal, uma na 

Lagoa Seca, área periférica de Areia Branca, a outra é a Clínica Dr. Christtianno Oliveira de 

Almeida, inaugurada em 2010, localizada às margens da Br 235 que substituiu o antigo posto 

de saúde na Rua Senador Walter Franco. A unidade particular apresenta serviços básicos que 

assistem a população com consultas e exames ginecológicos a preços populares.  
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3.1.4 Educação 

A rede escolar de Areia Branca está voltada para a oferta da Educação Básica que 

recebe o maior percentual das transferências constitucionais, porém apresenta muitas 

deficiências, tanto em relação à infraestrutura, quanto à qualidade do ensino. Segundo o IBGE 

(2009) o número de alunos matriculados totaliza 4.778. O Ensino Fundamental apresenta 

maior percentual das matrículas, com 75%, as matrículas da pré-escola representam 15% 

distribuídas entre a rede municipal e privada, o nível médio representa apenas 10% das 

matrículas ofertado por uma única escolas estadual (Tabela 13). 

 

Areia Branca 

Rede Escolar 

2009 

Ensino Municipal Estadual Privado Total 

Fundamental     

Matrículas 2.852 426 318 3.596 

Escolas 14 2 1 17 

Docentes 115 27 4 146 

Médio     

Matrículas - 467 - 467 

Escolas - 1 - 1 

Docentes - 19 - 19 

Pré-Escolar     

Matrículas 608 - 107 715 

Escolas 14 - 1 15 

Docentes 32 - 1 33 

Tabela 13: Areia Branca – Rede Escolar – 2009 

Fonte: IBGE, Rede Escolar - 2009 

 

A dependência de profissionais de outros municípios é evidente, tanto nas escolas 

públicas nos níveis municipal e estadual, quanto na rede privada. Há uma diferenciação da 

origem dos profissionais de acordo com a espacialização das escolas e o nível de ensino. 
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As escolas localizadas nas áreas rurais, todas municipais, têm maior número de 

profissionais oriundos de Areia Branca. Deve-se atentar que nessas, a oferta de ensino se 

restringe à Educação Infantil até o 5º ano da Educação Básica e à Educação Para Jovens e 

Adultos (EJA). Os profissionais que lecionam nessas escolas são pedagogos e professores 

sem a formação superior, oriundos do próprio município com residência nas proximidades do 

estabelecimento de ensino onde trabalham. 

Destarte, na área urbana estão concentrados todos os níveis da Educação Básica. 

Existem duas escolas estaduais: Escola Estadual Pedro Diniz, com a oferta de ensino 

fundamental, contabilizando 35 funcionários, destes, treze são professores. A outra escola é a 

Estadual Governador João Alves Filho, com 42 funcionários, contando com 20 professores. 

Cabe ressaltar que essa é a única escola onde o ensino médio é ofertado em todo o município.  

Além das escolas estaduais supracitadas na sede municipal há uma escola da rede 

privada, o Colégio São João Batista que oferece apenas o ensino fundamental da Educação 

Básica. Este estabelecimento tem vinte funcionários, dos quais 16 são professores. Quanto à 

rede municipal de ensino, a sede municipal conta com a Creche Vovó Menininha e a Escola 

Municipal José Romão do Nascimento. Esta é a maior escola do município, com 1.957 alunos 

e 105 funcionários, dos quais 68 são professores. Nessa escola são lecionadas todas as etapas 

do ensino fundamental. Porém, a Prefeitura recorre à locação de anexos com pouca 

infraestrutura para dar suporte ao número de alunos matriculados.  

Outro elemento a salientar é a diferenciação da espacialidade dos professores que 

trabalham em Areia Branca da rede estadual e municipal. A maioria que trabalha nas escolas 

estaduais é oriunda de Aracaju, enquanto os da rede municipal, sobretudo da cidade, são 

oriundos de Itabaiana (Figura 16). 
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Areia Branca 

Local de Residência dos Professores 

2010 

  

  

 
Figura 16: Local de Residência dos Professores, Areia Branca, 2010. 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 
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Além da Educação Básica, no ano de 2007, foi institucionalizado em Areia Branca o 

Pólo Regional de Ensino de Graduação a Distância, coordenado pelo Centro de Educação 

Superior a Distância (CESAD), da Universidade Federal de Sergipe, com oferta de cursos de 

Licenciatura: Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras-Português, Matemática 

e Química. Porém, em janeiro de 2010 o pólo foi desativado e os alunos foram transferidos 

para outros próximos (São Domingos e Laranjeiras). As principais causas da desativação 

envolvem problemas de gestão e infraestrutura, pois, em dois anos de atividades do pólo as 

condições eram precárias, tanto para os alunos, quanto para os funcionários. 

Atualmente, o ensino no município se resume à Educação Básica, atendendo a um 

público interno, ao contrário do nível superior que se firmava pela inserção de alunos de 

vários outros municípios, como: Aracaju, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, Malhador, 

Ribeirópolis, entre outros. Diante disso, verifica-se a perda que o município teve não só em 

termos sociais, mas economicamente, pois mesmo sendo uma modalidade de ensino a 

distância, esses cursos contribuíam para potencializar a economia do município, sobretudo 

nos finais de semana quando ocorriam os encontros presenciais. 

 

3.1.5 Funções bancárias: o BANESE e os Correios 

 

As funções bancárias seguem a mesma lógica que proporciona a drenagem de renda 

no município. Na cidade existe uma agência do BANESE, com oito funcionários. A maioria 

dos reside em Areia Branca, porém, os cargos exercidos por estes são os menores 

remuneração, exceto o de caixa. Os residentes em Areia Branca são os que exercem a função 

de vigilante (02), auxiliar de limpeza (01), estagiário (01) e um caixa. O outro caixa e o 

coordenador residem em Itabaiana, o gerente em Lagarto (Figura 17). 

Em relação aos Correios que também presta serviços ao Banco Bradesco na realização 

de transações financeiras, o quadro de funcionários se resume a quatro pessoas: um vigilante, 

um carteiro e dois atendentes de caixa, sendo que um deles reside em Aracaju.  
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Figura 17: Banco Banese, Areia Branca, 2010. 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 

 

A situação de todos esses fixos citados e suas respectivas funções confirma drenagem 

de renda para outros centros urbanos, pois os postos de trabalho com maiores salários, em sua 

maioria são pagos aos profissionais qualificados que residem fora de Areia branca. 

 

3.2 Mercado Periódico: Centralidade Máxima de Areia Branca 

 

A fragilidade econômica das pequenas cidades repercute na insustentabilidade de 

manutenção de atividades comerciais e serviços diários mais específicos. A presença de 

funções especializadas em caráter permanente nos centros urbanos depende do número de 

habitantes e das condições de renda da população (SILVA, 1976). Assim, o pequeno 

contingente com predominância de renda baixa contribui para a existência de funções 

comerciais básicas e com a presença da feira semanal que ocorre aos domingos. 

Neste sentido, o circuito inferior da economia é fortalecido nos dias de feira que de 

acordo com o nível de consumo pode ocorrer uma ou duas vezes por semana, porém em sua 

maioria ocorre apenas uma vez.  



 

 

85 

Para Diniz: 

 

[...] a feira existe para aumentar o número de consumidores capaz de 

permitir a sobrevivência econômica de pequenos comerciantes, ao tempo em 
que melhora a vida nas pequenas cidades que têm comércio insuficiente e 

são incapazes de manter estabelecimentos maiores e bem sortidos. Se a 

cidade já pode manter mercado permanente, a feira não tem mais as 
características que lhe são peculiares: a capacidade de mudar, 

completamente, a vida do aglomerado durante um dia, de criar um ritmo 

próprio na existência da localidade (1987, p. 242). 

 

O fortalecimento dos mercados periódicos nas pequenas cidades não se espraia nos 

demais dias da semana, a ponto de tornarem-se mercados permanentes, pois a população da 

cidade não é capaz de assegurar sua permanência diariamente. Neste sentido, formam-se os 

anéis de mercados de feirantes que se deslocam diariamente para outros centros. 

Segundo Diniz (1987), as feiras são, essencialmente, lugares de compra e venda de 

produtos variados, destacando-se hoje bens industrializados ao lado de produtos agrícolas 

tradicionais. Há uma pequena oferta de serviços ligados à feira: barbeiros, relojoeiros, 

fotógrafos, mecânicos de bicicletas, até dentistas práticos (p. 230). 

Em uma análise mais abrangente Berry (1971) menciona as singularidades dos 

mercados periódicos e o deslocamento dos vendedores desses mercados. Embora o seu estudo 

se refira às comunidades de países da Ásia e África, pode-se fazer analogia à realidade da 

maioria das pequenas cidades brasileiras, assim como das cidades analisadas por Diniz 

(1987), inclusive Areia Branca. 

Para Berry, 

 

En La mayoría de las sociedades campesinas, los mercados no son 

permanentes y continuos, sino periódicos. El mercado no se abre cada dia, 

sino solamente cada ciertos dias, com uma periodicidad regularmente 
programada, debido a que la demanda per cápita de los bienes que se 

vendem em el mercado es pequeña, el área de mercado está limitada por la 

primitiva tecnologia de los médios de transporte, y la demanda global es, por 
tanto, insuficiente para permitir la subsistência de comércios 

permanentemente abiertos. Los comerciantes realizan sus operaciones 
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visitando vários mercados de um modo regular, y solo gracias a la 

acumulación del comercio efectuado em varias áreas de mercado son 

capaces de subsistir (1971, p. 119-121). 

 

Nos dias de feira as pequenas cidades potencializam a economia com a variedade de 

bens e serviços ofertados para a população da sede municipal, povoados e de áreas adjacentes 

situadas além dos limites territoriais. Assim, os mercados periódicos constituem a máxima 

centralidade para essas urbes, através da força centrípeta que expande a influência até a escala 

regional, porém essa ampliação do poder de atração tem a mesma periodicidade do mercado. 

A feira, nessas urbes, não é apenas uma área comercial, mas constitui um ponto de encontro, 

lazer, religiosidade e cultura, proporcionando a troca de informações e a realização de 

negócios que extrapolam o comércio varejista (DINIZ,1987). 

Outro elemento intrínseco aos mercados periódicos é que mesmo com proporções 

escalares diferenciadas não formam hierarquias, a exemplo das funções urbanas formais que 

através da presença de papéis específicos determina a maior centralidade e hierarquia da 

cidade na rede. A homogeneidade na oferta de bens e serviços nos diferentes mercados 

periódicos é uma constante, sendo que, para Diniz (1987), o que irá diferenciar são a 

quantidade e variedade de produtos e principalmente os preços.  

Destarte, a diferença das feiras entre as pequenas e as grandes cidades não se refere à 

variedade dos produtos ofertados, mas ao significado. Nas grandes cidades a feira não gera 

centralidade, pois esta se constitui apenas na venda de frutas, verduras, legumes e carnes, 

servindo apenas para o abastecimento das pessoas do próprio bairro, são as feiras livres. 

Enquanto nas pequenas urbes a centralidade máxima é exercida pela presença do mercado 

periódico, atraindo pessoas da zona rural e de outros municípios vizinhos, sendo característica 

de áreas com população de baixa renda. Por isso, a feira vai apresentar um grande número de 

funções, que não existe nos demais dias da semana no local. 

Assim, 

É conveniente notar que em diversos aspectos se pode observar tendências à 
fixação do mercado periódico. Isso pode se dar tanto pelo aumento do 

número de feiras semanais, pela abertura do mercado municipal (sobretudo 

quando ligado ao talho de carne verde) durante toda a semana, ao qual 
acabam por se agregar pequenos vendedores locais, como pela fixação de 

certos serviços e de lojas de alguns produtos em dependência do mercado: 
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redes, perfumaria, tecidos, confecções e chapéus, relojoeiros e relojoarias, 

barbeiros (DINIZ, 1987, p. 250). 

Em Areia Branca, segundo relatos de moradores antigos, o primeiro aglomerado 

comercial do município ocorreu nas adjacências do povoado Manilha. Todavia, a ocupação da 

área que perfaz a sede municipal fortaleceu o mercado periódico junto à atual Praça Juviniano 

Freire e a Rua Senador Walter Franco. O aumento populacional repercutiu na ampliação da 

centralidade exercida pela feira e na ampliação do seu raio de influência até a escala regional, 

com a atração de vendedores, prestadores de serviços e consumidores dos seus treze povoados 

e outros municípios como Laranjeiras, Riachuelo, Malhador, Itaporanga d’Ajuda (povoados), 

Nossa Senhora do Socorro, Campo do Brito, Ribeirópolis, Nossa Senhora da Glória, 

Malhador, Moita Bonita e Itabaiana (Figura 18). 

 

 

Figura 18: Praça Juviniano Freire após a realização da feira. 

Fonte: Arquivo pessoal Josefina Simões de Araújo 

 

As condições de acessibilidade, a partir da pavimentação da BR 235 possibilitaram o 

crescimento da feira, atraindo centenas de pessoas das áreas adjacentes, intensificando o fluxo 

migratório e de mercadorias. Todos os domingos, a dinâmica do espaço central de Areia 

Branca muda consideravelmente, com incontáveis atores sociais transitando pelas ruas da 

cidade, estabelecendo as tramas das territorialidades e consequentemente, de sociabilidades na 

feira.  
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A área usada para a realização da feira tornou-se insuficiente em decorrência do 

grande contingente de pessoas e mercadorias. Assim, as reivindicações de moradores dessa 

área e de todos que a frequentavam, contribuiu para a transferência da feira para o largo 

Manuel do Prado Franco. A transferência da área da feira foi uma ação planejada pelo poder 

público municipal durante a gestão do prefeito José do Prado Franco Sobrinho (1982- 1988) 

que construiu um novo mercado, no qual os produtos são comercializados na interna e externa 

(Figura 19). Segundo Paixão e Cruz essa configuração é comum na maioria das feiras 

nordestinas, portanto: 

 

Atualmente em muitas cidades do Brasil realizam-se feiras freqüentadas pela 
população local como também pela população da redondeza. No Nordeste, 

toda sede municipal possui um prédio público onde funciona o mercado, 

havendo por conseguinte dois espaços organizados nas feiras: o localizado 
dentro do mercado e do localizado ao ar livre e é este tipo de comércio que 

sustenta as economias urbanas, principalmente das cidades do sertão 

nordestino (PAIXÃO E CRUZ, 1982, p. 4). 

 

 
Figura19: Movimentação da feira em frente ao novo mercado 

Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

A feira de Areia Branca apresenta uma variedade dos produtos ofertados, tais como: as carnes 

bovinas, suínas e caprinas (vendidas dentro do mercado). No espaço externo do mercado se 

destacam frangos, crustáceos, mariscos, peixes, charque, linguiças, vísceras, verduras, frutas, 

cereais, vestuários, calçados, acessórios femininos, móveis, ferragens, insumos agrícolas, 



 

 

89 

produtos de limpeza. Também há barracas de comidas típicas (sarapatel, buchada, macaxeira 

ou inhame com carne assada e doces caseiros, sobretudo bolos), que são montadas no sábado 

à noite e servem à população local durante toda a noite e continua durante a feira, atendendo 

sua clientela (Tabela 14). 

 

 

Areia Branca - Produtos comercializados na Feira - 2010 

Produtos Quantidade (barracas) 

Verduras 84 

Carne (bovina, suína e cordeiro) 83 

Confecções (vestuário, cama, mesa e banho) 65 

Utilidades domésticas 51 

Frangos abatidos 45 

Vísceras 38 

Frutas 32 

Peixes, mariscos e crustáceos 26 

Bebidas 15 

Calçados 15 

Cd/Dvd 14 

Charque, embutidos e ovos 13 

Cereais 13 

Bijouterias 12 

Caldo de cana e lanches 6 

Mercearia 6 

Doces 6 

Conserto de relógio 6 

Ferragens 6 

Produtos de limpeza 5 

Tubérculos 5 

Derivados de leite 4 

Artesanato 4 

Comidas Típicas 3 

Móveis 3 

Fumo 1 

Total 562 

Tabela 14 Areia Branca – Produtos comercializados na Feira – 2010 

Fonte: Informações concedidas pela Secretaria de Administração Municipal, 2010 

 

Segundo a classificação do tamanho das feiras, por Diniz (1987), a feira de Areia 

Branca é grande, pois consta com mais de 500 feirantes que estão distribuídos por todo o 

largo. A espacialização das barracas não é aleatória, a organização é estratégica para facilitar 

a venda das mercadorias, seguindo a mesma lógica do mercado formal retratada por Corrêa 
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(2000) como a criação de um monopólio espacial que atrai consumidores com a possibilidade 

de escolher a melhor opção de compra. Ainda, segundo Corrêa, há formação de ―um conjunto 

coeso que poder induzir o consumidor a comprar outros bens que não faziam parte de seus 

propósitos‖ (2000, p. 57). 

Corroborando com Corrêa, verifica-se a localização estratégica dos alimentos, bens de 

primeira necessidade. Para o consumidor ter acesso a eles, precisa percorrer praticamente todo 

o perímetro do largo, passando pelas demais mercadorias como os móveis, lanches, bijuterias, 

variedades, artesanato, calçados e confecções. Após esse percurso entre as barracas, o 

consumidor tem acesso ao mercado de carnes, as vísceras e frangos abatidos ficam na lateral 

externa e logo após, frutas e verduras. Neste sentido, verifica-se que no circuito inferior da 

economia também há territorialização estratégica e complementar entre os membros, a fim de 

angariar mais consumidores e elevar a quantidade de vendas.  

No que concerne à quantidade, se destacam os alimentos in natura, como as carnes de 

modo geral, verduras, frutas e os demais itens alimentícios industrializados que perfazem 65% 

das bancas. Os 35% restantes são representados pelos demais produtos, com destaque para as 

confecções, calçados e utilidades domesticas. 

Embora o mercado periódico se caracterize por ser um evento historicamente 

tradicional, verifica-se a inserção do moderno nesse circuito inferior da economia 

representados por produtos industrializados populares e pelas cópias de produtos mais 

sofisticados.  

Através da pirataria, os produtos que se destinam à classe alta e média se inserem no 

circuito inferior da economia a fim de angariar os consumidores desse circuito que almejam 

ter acesso às famosas marcas e grifes. Dessa maneira, compreende-se a idéia dissipada pelo 

capital do rompimento de barreiras no consumo e acessibilidade a bens que antes tinha um 

público alvo: as classes detentoras de elevado poder aquisitivo. 

A partir desses pressupostos, verifica-se a força exercida pelos fluxos mercadológicos 

sobre as tradições locais. Essa veiculação é reforçada pelos meios de comunicação social que 

propagam os ―benefícios‖ do consumo desses produtos que outrora eram mantidos distantes 

das classes menos favorecidas. A penetração dessa cultura em massa se mistura às tradições 

locais com a conquista de espaços que antes eram apenas destinados aos produtos 
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tradicionais. Destarte, a feira atual apresenta essa simbiose entre o tradicional e o moderno 

que se confundem no mesmo espaço. A justaposição do moderno e do tradicional no circuito 

inferior da economia evidencia que não há uma separação desses dois circuitos, mas uma 

complementaridade (Figura 20). 

 

  

Figura20: O moderno (através da pirataria) e o tradicional na feira de Areia Branca. 
Fonte: Trabalho de campo, 2010. 

 

De acordo com Santos há uma dificuldade de denominar o circuito inferior de 

tradicional, ―pois é um produto da modernização, mas também porque está em processo de 

transformação e adaptação permanente ainda porque, em todas as cidades, uma parte de seu 

abastecimento vem, direta ou indiretamente, dos setores ditos modernos da economia‖ (2004, 

p. 39). 

Dentre o moderno são marcantes os eletrônicos, cds, dvds, bijuterias, calçados, 

confecções e utilidades domésticas. No que concerne ao tradicional aparecem os alimentos, as 

ervas, pomadas multifuncionais, o fumo, as ferragens, os serviços como a barbearia, consertos 

de relógio (Figuras 20 e 21). 
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A partir da oferta de produtos, verifica-se a variedade de consumidores, em relação 

aos diferentes valores culturais da população idosa e jovem e, sobretudo ao poder aquisitivo, 

representado pela população de baixa renda e pelos consumidores que têm maior poder 

aquisitivo, os quais compram produtos do circuito inferior e superior. 
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Figura 21: Alimentos comercializados na feira de Areia Branca. 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 
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Figura 22:O tradicional na feira de Areia Branca. 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 
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3.2.1 Fluxos de Feirantes 

 

A centralidade exercida nas pequenas cidades no dia do mercado periódico não 

repercute no acúmulo de riquezas para as mesmas. Pois, embora haja uma intensa circulação 

de capital, acima da média do restante da semana, este é dissipado para as cidades de origem 

dos feirantes que trabalham a feira.  

Em Areia Branca, o mercado periódico segue essa lógica de dissipação de capital para 

as cidades de origem dos feirantes. Apenas 2% desses residem em Areia Branca. 

Comparando-se aos dados da pesquisa realizada por Melo Filho (1990), ocorreu uma redução 

percentual em torno de 23% do total. O maior percentual de feirantes atualmente é de 

Itabaiana (62%), posição que ratifica os resultados da pesquisa anterior. Porém, segundo essa 

pesquisa Aracaju era a cidade com o segundo maior percentual de feirantes, enquanto 

atualmente nenhum feirante reside em Aracaju (Figura 23). 

 

 

 

Figura 23: Origem dos Feirantes 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 

 

A partir da comparação entre essas duas pesquisas, constata-se alguns elementos 

importantes: a redução do número de feirantes de Areia Branca, fator que incide na ampliação 
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da drenagem de renda do município. O segundo se refere também à inexistência de feirantes 

procedentes de Aracaju assim como de consumidores, tão comum naquela época, quando  

30% eram oriundos daquela cidade. Por outro lado, constata-se o aumento da participação dos 

feirantes de Itabaiana em todos os setores da feira. De fato, os feirantes dessa cidade estão 

dispersos em todas as feiras do estado de Sergipe e dos municípios limítrofes. 

Em relação ao perfil dos feirantes verifica-se que 92% dos questionados não exercem 

outra atividade além de participar dos anéis de mercado durante toda a semana. Dentre os 8% 

que têm outra atividade além de ser feirante, deve-se atentar para um feirante que reside em 

Areia Branca e durante a semana comercializa as suas confecções na loja localizada no Largo 

Manoel do Franco. Ao ser questionado sobre a opção de vender na feira aos domingos e não 

na loja, afirmou que antes comercializava os mesmos produtos por preços iguais na loja, mas 

a procura na barraca da feira é maior. Esta situação ocorre em diversas feiras, pois muitas 

pessoas procedentes da zona rural evitam entrar nas lojas por considerar que o preço seja mais 

elevado. 

Quanto ao período de frequência dos feirantes à feira, constata-se uma média de 12,4 

anos. Porém, muitos deles comercializam, em Areia Branca, há mais de 20 anos, com 100% 

de assiduidade. O único que afirmou não frequentar semanalmente tem apenas um ano de 

atividade. O principal motivo da assiduidade dos feirantes é o temor pela perda da clientela, 

segundo eles, as pessoas sempre compram aos mesmos vendedores, o que gera um vínculo de 

confiança e de cordialidade, tanto em relação à qualidade e preço dos produtos, quanto a 

venda a prazo que se mantém apenas com a palavra empenhada. Portanto, como afirma 

França (1984), as vendas a prazo são uma constante nas feiras firmadas com compromisso  a 

partir da freqüência de compra ao mesmo feirante.  

Os anéis de mercado criados por esses feirantes ao longo da semana constatam as 

afirmativas de Berry (1971) e Diniz (1987) no tocante à sobrevivência dos comerciantes da 

feira que têm que percorrer os mercados periódicos para se manter economicamente. Assim 

nos demais da semana levam seus produtos para cidades vizinhas.  

As feiras frequentadas nos demais dias se concentram na segunda-feira em Lagarto, 

Carira, Ribeirópolis, Nossa Senhora das Dores, Tobias Barreto e Aquidabã; na quarta-feira em 

Itabaiana e Aracaju (feira de bairro); quinta-feira em Lagarto; sexta-feira em Campo do Brito, 

Maruim, Aracaju (feira livre de bairros) e Parapiranga na Bahia; sábado em Itabaiana, 



 

 

97 

Itaporanga, Laranjeiras, Pinhão, Frei Paulo, Aracaju , Nossa Senhora da Glória e Maruim 

(Figura 24). 

Areia Branca 

Cidades de vendas dos feirantes 

2010 

  

  

 

Figura 24: Cidades de vendas dos feirantes que trabalham em Areia Branca. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

As feiras que ocorrem em Aracaju não são mercados periódicos, pois a cidade possui 

capacidade de manter um mercado permanente, sendo que sua centralidade é exercida pelas 

demais funções urbanas que atraem os fluxos diários. De fato, o que ocorre são feiras livres 

com a comercialização predominante de produtos alimentícios. O dia de terça-feira é 

reservado para o descanso e o reabastecimento tendo em vista que não existe nenhuma feira, 
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fator que segue a lógica dos anéis de mercado. A quinta-feira, só foi citada por dois feirantes 

que frequentam a feira secundária de Lagarto. 

Nos demais dias verifica-se uma similaridade no que tange à frequência de mercados. 

Na segunda-feira predomina a freqüência à feira de Lagarto com 42% e de Carira com 17%. 

Na quarta-feira Itabaiana é hegemônica com 95% uma vez que são poucas as feiras que 

ocorrem neste dia. Na sexta-feira o maior percentual é de Campo do Brito 63% seguido por 

Parapiranga (25%), na Bahia. No sábado, novamente, predomina a feira de Itabaiana com 

52%, seguida de Itaporanga d’Ajuda com 14% (Figura 25). 

Os feirantes formam diversos anéis de mercado em função do produto comercializado 

e de sua condição, uma vez que alguns são feirantes agricultores e outros são feirantes 

comerciantes dando possibilidade de frequência a um maior número de feiras. Dentre os 

cinquenta feirantes pesquisados observa-se que existem diferenças entre os anéis de mercado 

percorridos, havendo aquele que vende em seis feiras em locais diferentes (questionário 33) 

ou outro que freqüenta apenas dois lugares em virtude de ser agricultor (13).  

As cidades com maior hierarquia na rede urbana, exceto Aracaju que tem um mercado 

permanente, são as que têm maior força de atração de feirantes, em decorrência da dimensão 

da feira com características regionais, atraindo compradores de diversos municípios vizinhos, 

sobressaindo-se entre elas a de Itabaiana.  

As vendas a prazo predominam entre os comerciantes da feira, pois 54% afirmaram 

vender parcelado. Porém, como Santos (2004) explicita o prazo curto prevalece, com o 

pagamento efetuado em algumas exceções mensais e na maioria em parcelas semanais, 

quinzenais. Isso comprova que maioria dos compradores que recorre ao pagamento parcelado 

não recebe salário mensal e não tem carteira assinada. 

No domingo é que se registra a maior centralidade da cidade que passa a contar com 

novas funções na feira e com um grande número de pessoas procedentes dos povoados e dos 

municípios vizinhos, indicando intensa movimentação e a fragilidade de um comércio que é 

reflexo dos baixos níveis de renda da população e ainda é sufocado pela proximidade de 

Itabaiana e de Aracaju. 
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Figura 25: Anéis de Mercado 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 
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4. AREIA BRANCA: SUAS RELAÇÕES EXTERNAS E A INSERÇÃO 

METROPOLITANA 

 

O espaço urbano se configura através das relações socioeconômicas e espaciais 

direcionadas pelos agentes modeladores do espaço geográfico. As ações e interações 

retroalimentam as funções urbanas que refletem nas escalas intraurbana e interurbana. Corrêa 

(1989) enfatiza a rede urbana como o meio das circulações no espaço geográfico que articula 

distantes regiões, estabelecendo-se uma economia mundial. Essa trama interativa que se 

processa nas múltiplas escalas geográficas resulta nas diferenciações entre áreas e entre os 

próprios agentes que atuam sobre o espaço, fortalecendo a segregação socioespacial. 

Essa articulação dialética entre os agentes e as formas espaciais se estrutura ao longo 

da história formando uma teia caracterizada pela complexidade das relações e ao mesmo 

tempo une e segrega. Neste sentido, nenhum elemento da totalidade espacial pode ser 

compreendido de modo isolado, pois o que caracteriza a rede é a interatividade das relações 

que gera mais articulação e fragmentação. 

Diante do exposto: 

O espaço é um produto material em relação com outros elementos materiais 

– entre outros, os homens, que entram também em relações determinadas, 

que dão ao espaço (bem como aos outros elementos da combinação) uma 
forma, uma função, uma significação social. Portanto, ele não é uma pura 

ocasião desdobramento da estrutura social, mas a expressão de cada conjunto 

histórico, no qual uma sociedade se especifica (CASTELLS, 2009, p. 182). 

 

A caracterização do espaço tratada por Castells sintetiza a totalidade e complexidade 

espacial, abordando a conjugação dos elementos materiais e imateriais, como a forma, função 

e significado social. Esses três elementos fomentam a dinâmica espacial, reforçada pelas 

interações espaciais que:  

 

[...] constituem um amplo e complexo conjunto de deslocamentos de 

pessoas, mercadorias, capital e informação sobre o espaço geográfico. 
Podem apresentar maior ou menor intensidade, variar segundo a freqüência 

de ocorrência e, conforme a distância e direção caracterizar-se por diversos 
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propósitos e se realizar através de diversos meios e velocidades (CORRÊA, 

2006b, p. 279). 

As variadas interações espaciais que emergem no tempo e no espaço são resultantes 

das especificidades dos lugares, dos sujeitos e das ações que mesmo com interesses 

individualizados e diferenciados se entrelaçam conjuntamente a fim de angariar poder a partir 

da acumulação de riquezas. Embora as interações sejam conjuntas o produto é diferenciado, 

gerando as hierarquias e o domínio de uma minoria sobre a maioria. 

A partir dessa perspectiva, o urbano evidencia suas especificidades e se insere na rede 

urbana de modo diferenciado, desempenhando o papel de nódulos citadinos em diferentes 

escalas e níveis de articulação o que determina a centralidade na rede urbana. Assim, o 

alcance espacial que cada cidade é capaz de atingir está diretamente relacionado com as 

funções urbanas presentes que atraem fluxos em amplas escalas, de acordo com as suas 

especializações. 

Independente da posição hierárquica, nenhuma cidade se mantém isolada na sua 

região. Mesmo sendo classificada como um centro local, não há um isolamento com as 

demais urbes de características semelhantes ou com as que exercem maior hierarquia. A 

dialética das interações reticulares evidencia o comando, a influência e a complementaridade 

nas relações intercitadinas. Essa condição sustenta a primazia de poucas urbes sobre um 

grande número de hinterlândias. 

O estudo sobre as Regiões de Influência das Cidades indica uma estratificação no 

posicionamento das urbes na rede urbana brasileira (IBGE, 2008). Dentre aquelas de maior 

hierarquia destacam-se São Paulo e Rio de Janeiro que apresentam as funções urbanas mais 

especializadas e polarizam todo território brasileiro. 

No âmbito sergipano, essa conjuntura é comprovada pela primazia exercida por 

Aracaju que dia a dia amplia sua influência sobre todas as cidades sergipanas extrapolando 

sobre algumas cidades baianas e alagoanas.  

A partir dessa constatação, pode-se compreender que a estratificação na rede urbana 

tornou-se uma característica reforçada ao longo do processo técnico-científico. Entretanto, 

deve-se atentar para as alterações que a conjugação espaço-temporal pode imprimir em um 

determinado lugar, modificando as relações socioeconômicas que se processam no espaço 

intraurbano e interurbano. Assim, a depender da intensidade do impacto sofrido por um 
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determinado lugar, este pode vir a alterar a sua posição na rede ampliando ou reduzindo o seu 

raio de influência sobre as hinterlândias correspondentes. 

A partir dessa lógica, evidenciam-se as alterações das relações espaciais processadas 

entre Areia Branca e sua região. Essa situação é ratificada pela perda de influência que 

Laranjeiras e Riachuelo exerciam sobre Areia Branca e pela maximização da força de Aracaju 

desempenhando controle sobre essa urbe. 

Neste sentido, as interações espaciais se constituem num movimento multifacetado 

tanto no tempo quanto no espaço. Assim, a rede urbana não atinge um equilíbrio, pois o que a 

sustenta são as metamorfoses sofridas por esse emaranhado de relações e as consequentes 

diferenciações. Para Souza, essas divergências se manifestam nas escalas intraurbanas e nas 

relações sociais que conectam os núcleos entre si (2008, p. 38). 

 

4.1 Fluxos migratórios intermunicipais de Areia Branca 

 

As relações espaciais atuais se diferenciam das de outrora pelo aumento da velocidade 

do contato. Essa situação conduz ao rompimento das fronteiras espaciais através da dissipação 

e fluidez dos fluxos materiais e imateriais sobre o espaço. Assim, atualmente, os limites 

territoriais, independente da escala geográfica, não constituem empecilhos para as interações 

espaciais. O elemento determinante da abrangência das interações é o produto oriundo da 

soma das formas, das funções e do significado social. 

Esse processo interativo espacial é uma variável que se intensifica a cada dia, junto às 

inovações tecnológicas que são veiculadas com maior velocidade e se dissipam agregando 

novos valores em diferentes lugares a classes distintas. Novas necessidades são criadas e 

propagadas de forma contundente, proporcionando a instantaneidade e efemeridade das 

relações, isto é, mais dependência entre a sociedade e os objetos. Como afirma Latour: ―As 

redes estão preenchidas pelo ser. E as máquinas estão carregadas de sujeitos e de coletivos‖ 

(1994, p. 64).  

Essa interatividade entre sujeitos e objetos define as ações sociais justapostas na 

totalidade espacial que adentra os subespaços formando as redes de poder e de múltiplas 
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dependências. Os elos formadores da rede são proporcionados pela fluidez dos fluxos 

materiais e imateriais veiculados a favor da acumulação de capital. Assim, cada ação 

individual soma-se às demais ações e reações, definindo os vetores da rede. 

Nessa trama de fluxos e fluidez, os agentes sociais exercem dupla função: a primeira 

condiz ao gerenciamento das ações de comando no direcionamento, nível e intensidade dos 

fluxos; a segunda está relacionada ao automovimento desses agentes dentro da rede, ou seja, 

os variados deslocamentos migratórios que ocorrem cotidianamente. Segundo Lévy: 

 

A mobilidade é considerada aqui como uma relação social de grande 

riqueza, engendrada por uma realidade que se pode estabelecer como um 

problema: no espaço das sociedades, a existência de distâncias entre objetos 
e operadores de todos os tipos cria um risco de separação e de desconexão 

antinômicas com a interação social. Logo, aparece uma solução: colocar em 

relação os lugares que engendram essas distâncias (2001, p. 71) 

 

Esses deslocamentos são diferenciados em decorrência da distância, do tempo e do 

interesse individual e/ou coletivo. A distância percorrida pode abranger desde a escala local 

até a global, porém, não é um processo uniforme, pois, como afirma Corrêa (2000), as classes 

com menor poder aquisitivo possuem limitada mobilidade espacial. O tempo do percurso 

também é diferenciado entre as classes, pois uma mesma distância pode ser percorrida em 

tempos distintos. Assim, como afirma Santos (1996), em um mesmo espaço vários tempos 

técnicos podem interagir: os ―tempos rápidos‖ e os ―tempos lentos‖. Esse conjugado 

distância-tempo demonstra as diferenciações e segregações que o meio técnico-científico não 

consegue abolir, ou melhor, que contribui para a ampliação dos extremos entre pobreza e 

riqueza. 

As distinções dos movimentos migratórios que se referem aos interesses individuais 

e/ou coletivos são mais complexas, pois estão embutidas das especificidades inerentes a cada 

indivíduo, classe e lugar. As motivações que instigam o deslocamento de agentes sociais 

distintos são reveladas através da mobilidade da força de trabalho, de consumidores em busca 

de bens, serviços e de outros agentes que se deslocam à procura dos vínculos de parentesco e 

amizade. Quanto a isso, Jardim enfatiza: ―[...] há que se observar as múltiplas possibilidades 

dadas pela configuração social e as modalidades em que ocorrem os deslocamentos 
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populacionais que, na maioria das vezes, se realizam para além dos mercados de trabalho e 

educacional‖ (2007, p.5). 

Embora essas motivações decorram de ações de sujeitos individualizados, não 

significa que estejam desagregadas dos demais elementos que comandam a rede. Os fluxos 

migratórios são impulsionados pelo encadeamento entre fixos e funções dispostos 

espacialmente através da ação modeladora dos agentes sociais que estão consignados a uma 

conexão maior. A intensidade dos movimentos migratórios evidencia a extensão do fenômeno 

urbano. Esse intenso movimento intracidades e intercidades tem relação direta com as 

técnicas, sobressaindo-se os transportes e a dinâmica das cidades. A análise do movimento da 

população em decorrência da organização cotidiana da sociedade conduz à compreensão das 

múltiplas dimensões da realidade social (JARDIM, 2007). 

Dentro dessa conjuntura generalizada, cada nó urbano participa com contribuições 

distintas através das migrações que também tem diferenciadas periodicidades, como as 

permanentes, sazonais e pendulares que fluem em diferentes escalas, tempos e vetores. Ao 

analisar Areia Branca como partícipe subsidiário desse emaranhado complexo e abrangente, 

verifica-se a importância dos centros locais na rede urbana através da retro alimentação que 

envolve centro-periferia. Segundo Corrêa, ―essas [...] interações espaciais caracterizam-se, 

preponderantemente, por uma assimetria, isto é, por relações que tendem a favorecer um lugar 

em detrimento de outro, ampliando as diferenças já existentes, isto é, transformando os 

lugares‖ (2006b, p. 280). 

A assimetria dessas relações pode ser constatada no que se refere ao conteúdo dos 

fluxos migratórios que fluem entre os centros locais e as urbes de maior hierarquia. Os vetores 

dessas interações são preenchidos pelo descompasso tipológico. Os fluxos que se direcionam 

aos centros locais, em sua maioria, são os relacionados ao mercado de trabalho. Em Areia 

Branca constatou-se a existência daqueles ligados ao setor informal da economia, 

representados pelos feirantes e os atrelados aos serviços públicos. A diferença de conteúdo 

desses fluxos entre as urbes subsidia a drenagem de renda verticalizada para os centros 

citadinos de maior hierarquia. Neste sentido, ―os diferentes fluxos que articulam os fixos 

socialmente criados são caracterizados por lógicas que lhes conferem regularidades 

espaçotemporais que se reportam à organização social e seu desigual movimento de 

transformação‖ (CORRÊA, 2006b, p. 295). 
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A outra vertente do desequilíbrio intercidades está relacionada aos vetores migratórios 

associados à saída de pessoas dos centros locais para as cidades de maior hierarquia. Essas 

migrações pendulares são atraídas pelas especificidades das funções urbanas relacionadas aos 

serviços como saúde, educação, lazer e ao comércio e ao amplo mercado de trabalho 

decorrente dessas funções. Entretanto, o mercado de trabalho vai absorver pessoas 

procedentes dos centros locais em funções menos especializadas e de menor nível de renda. 

A fluidez espacial junto aos atrativos e equipamentos urbanos dos centros maiores 

revela o grande contingente populacional que rompe os limites territoriais dos seus 

municípios e adentram outras localidades em busca de suas necessidades e satisfações 

pessoais. As aspirações individuais se somam aos demais resultando na composição de maior 

demanda para atender a mais sujeitos que almejam ser inseridos nessa fluidez. Tal situação 

resulta na drenagem de renda desses centros locais para as cidades maiores, diminuindo as 

possibilidades de crescimento do setor terciário, que passa a ofertar os serviços públicos, com 

reflexos sobre o PIB. 

Os vieses das relações e interações espaciais obedecem à lógica do sistema vigente, 

pois, para crescimento de um grupo seleto torna-se necessária a subordinação de uma maioria 

que alimenta o sistema com a mais valia do seu trabalho. Essa dialética que sustenta o 

emaranhado da interdependência entre classes e lugares é o que proporciona a complexidade 

do sistema. Desse modo, compreende-se a necessidade de analisar o sistema como o todo, 

pois a análise individual dos seus elementos não seria capaz de atingir a apreensão da rede 

global que se espraia sobre a totalidade do espaço geográfico. 

A formação socioespacial se faz a partir dos laços de interdependência e ao mesmo 

tempo são preenchidos de lacunas de exclusões. Dentro desse contexto maior, verifica-se as 

similaridades que a escala local tem junto à escala global, pois, a lógica é a mesma, o que 

difere são as escalas e os agentes. Neste sentido, ao sistematizar uma amostra do universo que 

migra diariamente de Areia Branca para além dos seus limites territoriais constata-se a 

diversidade de motivações para a mobilidade, sendo citados: trabalho, compras, lazer e 

serviços educacionais e de saúde, estes últimos viabilizados pelo poder público.  
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4.1.1 Migração Pendular viabilizada pelo Poder Público 

 

A intervenção do Estado no direcionamento da mobilidade populacional 

impulsionando a fluidez das relações é uma constante no subsistema urbano de Aracaju. Em 

Areia Branca, a Prefeitura dá suporte viabilizando o deslocamento de pacientes cujo 

atendimento não é disponível no município, também oferece o transporte estudantil, voltado 

para o ensino médio, técnico, cursos de capacitação e nível superior. 

Quanto ao sistema de saúde pública, existe uma hierarquização de funções em 

decorrência do volume de população e da dinâmica regional. As intervenções que o Estado 

realiza, mesmo sendo em lugares com diferentes gestores, são articuladas através da rede que 

determina a espacialização dos objetos e das ações dos agentes modeladores do espaço.  

 

4.1.1.1 Os fluxos estudantis 

 

Segundo vários estudiosos da temática mobilidade populacional, a qualificação e a 

requalificação profissional, juntamente com o mercado de trabalho são os maiores 

motivadores para as migrações.  

A movimentação de estudantes de Areia Branca viabilizada pela Prefeitura Municipal 

através do transporte escolar, outrora tinha apenas um vetor, a capital, Aracaju. A partir do 

ano de 2006, esse tipo de assistência se expandiu em direção a Itabaiana. O fator determinante 

foi a interiorização do ensino superior público, com a implantação do Campus Professor 

Alberto de Carvalho da Universidade Federal de Sergipe. 

Desde então, a Prefeitura Municipal oferece, diariamente, o transporte estudantil para 

as cidades de Itabaiana e Aracaju. Entretanto, os fluxos à procura de serviços educacionais 

ainda são orientados em sua maioria para a capital. Esse deslocamento é efetuado em dois 

ônibus estudantis nos turnos matutino e noturno; enquanto para Itabaiana há apenas uma van 

que conduz os alunos no período da noite (Figura 26). 
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Figura 26: Ponto de saída de ônibus estudantil com direção à Aracaju 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 

 

Essa divergência referente à quantidade de estudantes que se direcionam para Aracaju 

e Itabaiana pode ser explicada pela diversificação da oferta de cursos e instituições na capital. 

Em Aracaju, foram identificadas vinte e cinco instituições de ensino frequentadas por 

estudantes de nível médio, profissionalizante, superior e pós-graduação, distribuídos entre as 

redes privada e pública (Quadro 01). 

O ensino médio conta com cinquenta e quatro alunos, distribuídos em três escolas particulares 

e em seis escolas públicas. No Instituto de Educação Rui Barbosa (IERB), antiga Escola 

Normal, trinta e quatro alunos estavam matriculados em 2010. Trata-se de uma instituição em 

que há o curso preparatório para professores em nível médio. Segundo a Secretária de 

Educação, o município tem tradição no grande número de pessoas que buscam a qualificação 

no IERB. Essa opção constitui uma alternativa, justificada pela oportunidade de poder 

lecionar nas séries iniciais do ensino fundamental sem o pré-requisito de cursar o nível 

superior, situação em vias de extinção. 
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Instituições e Cursos frequentados pelos estudantes de Areia Branca em Aracaju - 

2010 

Instituição Curso Quantidade Privado Público 

Dom Fernando Gomes Médio 1 X  

Colégio Unificado Médio 3 X  

Colégio Gabarito Médio 1 X  

Colégio Atheneu Médio 2  X 

Colégio Costa e Silva Médio 2  X 

Colégio Djenal Queiroz Médio 1  X 

Colégio Dom Luciano Médio 9  X 

ColégioTobias Barreto Médio 1  X 

IERB Magistério 34  X 

Centro de Estudos São 

Lucas 

Técnica em Nutrição 1 X  

Colégio Técnico 

Henrique Henry 

Curso Técnico de 

Mecânica 

2 X  

Hospital Dr. Augusto 

Leite 

Técnico 

Enfermagem 

2 X  

Escola Santa Bárbara Técnico 

Enfermagem 

4 X  

News Center Informática 

Profissionalizante 

1 X  

Senac Garçom 1 X  

Senac Cabeleireira 3 X  

Senac Manicure 1 X  

Sonafoprol Técnico 

Enfermagem 

2 X  

Advanced Segurança 2 X  

IFS Desenvolvimento de 

Sistemas 

1  X 

IFS Ecoturismo 1  X 

IFS Matemática 2  X 

FAMA Administração 3 X  

FAMA Pedagogia 2 X  

FANESE Administração 1 X  

FANESE Ciências Contábeis 1 X  

FASE Administração 1 X  

FASER Ciências Contábeis 1 X  

FASER Direito 1 X  

FASER Administração 1 X  

Faculdade Pio Décimo Direito 1 X  

Faculdade Pio Décimo Engenharia Elétrica 1 X  

Faculdade Pio Décimo Pedagogia 4 X  

UNIT Ciências Biológicas 1 X  

UNIT Direito 6 X  

UNIT Educação Física 1 X  

UNIT Geografia 4 X  
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UNIT Gestão Comercial 1 X  

UNIT História 3 X  

UNIT Letras Português 6 X  

UNIT Matemática 3 X  

UFS Administração 1  X 

UFS Engenharia 

Mecânica 

1 X  

UFS Letras Espanhol 2  X 

UFS Letras Português 1 X  

UFS Geografia 1  X 

UFS Mestrado 

Engenharia de 

Materiais 

1  X 

Quadro 01: Areia Branca Estudantes matriculados em Aracaju, 2010 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2010 

 

Os cursos profissionalizantes têm grande adesão da população areia-branquense. 

Porém, em decorrência da maioria dos cursos serem de curta duração, ao longo do ano 

ocorrem alterações e substituições no cadastro dos que utilizam o transporte estudantil. No 

período em que as informações foram coletadas (setembro de 2010), havia dezenove alunos 

matriculados em sete instituições privadas. Os cursos cadastrados são os de técnico em 

nutrição e enfermagem, informática profissionalizante, garçom, manicure cabeleireira, 

mecânico e vigilante. Nesses casos, os alunos contribuem com o pagamento de mensalidades, 

o que exige certo nível de renda da família. 

Os cursos de nível superior estão distribuídos entre oito instituições, seis privadas e 

duas públicas (Universidade Federal de Sergipe e o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia 

de Sergipe). Nas instituições privadas estão matriculados 79% dos estudantes de Areia 

Branca, enquanto nas públicas o percentual é de apenas 21%, o que corresponde a onze 

alunos. Este elevado percentual nas instituições privadas deve-se à dificuldade que os alunos 

encontram de ser aprovados no vestibular das escolas públicas, devido ao número restrito de 

vagas. 

No que se refere aos cursos, o que tem maior número de adeptos são os de 

Licenciaturas com um percentual de 36% nas instituições privadas e nas públicas. 

Posteriormente, destaca-se o curso de Direito, com 15% dos alunos, sendo que todos são 

vinculados às instituições privadas. O curso de administração com 9% é o terceiro com maior 

percentual com quatro alunos matriculados em instituições privadas e um na UFS (Figura 27). 
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Essa distribuição dos alunos em diferentes instituições e níveis de ensino evidencia 

uma inversão no que condiz ao tipo de instituição, privada ou pública. No nível médio, a 

maioria do público estudantil está vinculada à educação pública; enquanto nos níveis 

profissionalizante e superior, constata-se a proeminência do setor privado. Essa situação é 

compreendida pela baixa renda da maior parte da população que não tem poder aquisitivo 

suficiente para manter seus filhos durante a educação básica em instituições particulares, 

dificultando a aprovação nas escolas públicas que apresentam grande concorrência. Assim, 

esses jovens adentram o mercado de trabalho e no anseio de angariar maior qualificação 

profissional ingressam em cursos profissionalizantes e/ou de nível superior custeados na 

maioria das vezes pelo próprio salário. 

 

 

Figura 27: Matrículas Nível Superior em Aracaju, Areia Branca, 2010. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2010 

 

Quanto aos fluxos estudantis direcionados para Itabaiana através do transporte 

estudantil cedido pela Prefeitura Municipal, foram contabilizados apenas dezesseis alunos 

cadastrados na Secretaria de Educação. As matrículas dos referidos alunos são vinculadas ao 

curso preparatório para o pré-vestibular da Secretaria de Estado da Educação, o Pré-Seed. As 

demais matrículas são da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade Tiradentes. 
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Assim, como em Aracaju, os cursos com maior número de matrículas são os de Licenciatura. 

(Figuras 28 e 29). 

Embora, o número de alunos que utiliza o transporte estudantil para a cidade de 

Itabaiana seja pequeno, sabe-se que vários alunos se deslocam diariamente para essa cidade 

através de táxis e vans. Essa constatação é justificada pela cessão do transporte estudantil 

apenas no turno da noite. Assim, durante o dia também ocorre a mobilidade, tanto de alunos 

de nível médio, quanto superior, sendo realizada às expensas das famílias com maior poder 

aquisitivo. 

 

  

Figura 27: Transporte estudantil para Itabaiana, 2010. Figura 28: Matrículas de nível superior em 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação.                 Itabaiana  

                                                               Fonte: Secretaria Municipal de Educação.  

 

Esses resultados sobre a mobilidade relacionada ao estudo demonstram a forte 

influência exercida por Aracaju sobre Areia Branca que na posição de centro local depende de 

fixos especializados presentes na capital regional 
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4.1.1.2 Fluxos em busca de funções de saúde 

 

A dinâmica da saúde obedece à lógica hierarquizada e ordenada pelo Estado que leva 

em consideração a distribuição da população no espaço. A localização dos equipamentos de 

saúde e de profissionais especializados induz na direção de fluxos populacionais e dos 

pacientes pela busca dos serviços médicos. Nesse contexto, a espacialidade dos fixos de saúde 

se soma às demais técnicas distribuídas no espaço geográfico, culminando na definição dos 

lugares polarizadores a partir da diferenciação hierárquica. Assim, 

 

Regionalizar é planejar o espaço segundo critérios escolhidos jamais 
desprovidos de intencionalidade. A regionalização produz um arranjo 

espacial que atende às necessidades impostas por uma política setorial, como 

no caso, as regiões de saúde e para pôr em prática políticas de 
desenvolvimento regional. É uma prática social eminentemente política e os 

instrumentos para a sua concreção são definidos a partir das regiões de saúde 

criadas para estabelecer hierarquia dos serviços e as ações, distribuir 
equipamentos de diferentes densidade tecnológicas, criar e fortalecer a área 

central para exercer o comando e a atração da periferia (SANTOS, Ana, 

2008, p. 270). 

 

Neste sentido, Areia Branca na posição de centro local, não é uma cidade oportuna à 

implementação de equipamentos de saúde especializados, pois não conta com os pré-

requisitos necessários para implantação de tais fixos e das funções oriundas desses. Esses 

critérios normativos do Estado conduzem à precariedade da assistência dos serviços médico-

hospitalares na grande maioria das cidades brasileiras, superlotando os fixos com funções 

mais especializadas nos centros maiores. 

Portanto, nas pequenas cidades, a exemplo de Areia Branca, verifica-se a ausência dos 

serviços especializados. A insuficiência desses serviços repercute diretamente nas demais 

cidades que dispõem de funções mais específicas, pois a especialidade dos seus serviços é 

voltada para o atendimento de sua população e de sua região. Porém, a oferta torna-se 

insuficiente para atender a demanda, resultando em problemas que são expostos diariamente 

através dos órgãos de comunicação. 
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A centralização dos serviços de saúde contribui para reforçar as diferenças entre os 

lugares e, consequentemente, a dependência dos menores perante os maiores. Estes 

funcionam como imãs que atraem os demais membros da rede que são desprovidos de 

especialidades e se utilizam da fluidez espacial para atender às suas necessidades. Assim, as 

forças convergem para os centros de poder detentores das especificidades funcionais. 

Diante desse contexto, o Estado assume importante função de modelador espacial, 

pois centraliza as funções da saúde nos lugares mais rentáveis e simultaneamente impulsiona 

a mobilidade populacional dos lugares que não oferecem os serviços especializados de saúde. 

Essas distorções dos equipamentos e das respectivas funções da saúde entre os lugares 

obedecem à lógica dialética do Estado a partir do favorecimento diferenciado que é 

aproveitado politicamente pelos gestores.  

O assistencialismo político surge e se fortifica nas pequenas urbes perante a carência 

de prestação dos serviços médico-hospitalares. Neste sentido, tornam-se necessários os 

deslocamentos diários de ambulâncias e automóveis, custeados pelas prefeituras e vereadores 

das pequenas cidades direcionando-os para as urbes que dispõem de serviços especializados. 

Essa prática diária é uma constante nos centros locais, onde alguns políticos aproveitam para 

se manterem no poder, pois, sobretudo, a população mais carente torna-se dependente desse 

tipo de assistência para ter acesso aos serviços que necessitam. 

Essas tessituras demonstram a fragilidade e a contradição do Sistema Único de Saúde 

(SUS), pois o que a Constituição Federal profere não é cumprido: ―garantia a todos os 

cidadãos ao acesso universal e igualitário à saúde e às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação‖ (Artigo 196 da Constituição federal). Logo, são evidenciados os 

reveses do Estado que propõe a igualdade dos serviços de saúde, mas simultaneamente age a 

favor da centralização desses serviços. 

A complexidade de ações controladas pelo Estado em amplas escalas condiciona a 

população a seguir às normatizações postas espacialmente, de modo verticalizado. Essa 

articulação entre as diferentes esferas administrativas e lugares impõe controle nos vetores 

dos fluxos de saúde, sobretudo às classes menos favorecidas, como aborda Ferraz:  

 

[...] um paciente do SUS ele é encaminhado para atendimento segundo uma 
demanda referenciada. Assim, não é o paciente quem escolhe onde e por 
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quem ser atendido, pois é o poder estatal que, a depender de acordos pré-

estabelecidos, define onde e por quem o atendimento será prestado, pois o 

Estado tem como desafio controlar os fluxos e seus desdobramentos (2009, 
p.143). 

 

Essa lógica de manipulação no direcionamento dos fluxos de pacientes é visível em 

Sergipe através da regionalização da saúde. Segundo Ana Santos, somente os municípios de 

Itabaiana, Lagarto Estância, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju foram habilitados na Gestão 

Plena do Sistema Municipal. Assim, os demais setenta e cinco municípios compõem a Gestão 

Plena da Atenção Básica Ampliada (2008, p. 248). Isso quer dizer que oferecem apenas os 

serviços básicos de saúde o que eleva o assistencialismo nessa área. 

Dessa forma, constata-se que Areia Branca tem apenas os serviços básicos de saúde, 

fator que intensifica os fluxos de pacientes sob a tutela do Estado. O município dispõe de 

quatro ambulâncias e dois automóveis que viajam diariamente transportando pacientes para as 

cidades de Itabaiana e Aracaju. O que determina o destino da viagem são as especialidades 

demandadas pelos pacientes, pois, de acordo com a regionalização do SUS em Sergipe, Areia 

Branca está sob a influência de Itabaiana. Legalmente só são encaminhados para os hospitais 

de Aracaju os pacientes que demandam os serviços que não são ofertados em Itabaiana.  

Segundo as informações coletadas na Secretaria Municipal de Saúde diariamente são 

efetuadas em média dez viagens direcionadas para o Hospital Regional Pedro Garcia Moreno 

e a Maternidade São José (ambos em Itabaiana) e cerca de duas viagens para o Hospital de 

Urgência de Sergipe (HUSE), o Hospital Cirurgia e a maternidade Hildete Falcão, em 

Aracaju. A maioria dos atendimentos é direcionada para Itabaiana, somente, os procedimentos 

que essa cidade não dispõe ou os casos de maior gravidade são encaminhados para Aracaju, a 

exemplo da oncologia e da hemodiálise (Figura 30). Salienta-se que as consultas das 

especialidades médicas têm mais heterogeneidade em relação aos lugares de atendimento, 

pois têm grande abrangência de clínicas particulares conveniadas ao SUS. 
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Figura 30: Fluxos de pacientes 

Fonte: Secretaria Municipal de saúde, 2010. 
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Essas condições normativas do direcionamento dos fluxos de pacientes incidem na 

precária prestação dos serviços de saúde pelo SUS, o que induz o crescimento dos serviços 

particulares. Assim, aqueles que detêm melhores condições financeiras buscam os serviços 

particulares para obter a qualidade desejada no atendimento. Neste sentido, observa-se o 

fortalecimento do setor privado diante do público em decorrência das lacunas que o Estado 

gera no atendimento à população.  

Além dos deslocamentos que a Secretaria Municipal de Saúde exerce controle, 

existem os deslocamentos realizados individualmente em transportes particulares ou em vans 

e táxis que serão abordados posteriormente. 

 

4.1.2 Outras motivações de mobilidade pendular intercitadina de Areia Branca 

 

As interações espaciais requerem constantemente maior fluidez nas diferentes escalas 

de abrangência. Nesse novo contexto socioespacial e econômico as longas distâncias não 

podem funcionar como entraves nas relações. A fim de vencer as barreiras físicas e imateriais, 

os agentes modeladores do espaço avançam por meio da utilização de técnicas inovadoras e 

de estratégias de ―aproximação‖ entre os lugares e os seus respectivos sujeitos sociais.  

Destarte, mesmo os lugares e sujeitos que aparentam estar excluídos da rede 

contribuem para a conservação e ampliação da malha, através da participação tributária e o 

uso de estratégias formais e informais que permitam a inserção. As ações com motivações 

singulares tornam-se plurais e se reforçam nessa trama divergente. 

Diante dessas circunstâncias diferenciadas, as necessidades individuais sofrem uma 

renovação, de acordo com a ordem vigente. Assim, se um determinado lugar não dispõe de 

equipamentos e funções suficientes para atender a sua demanda populacional, os diferentes 

agentes modeladores do espaço entram em ação para possibilitar o acesso através da 

mobilidade. Perante essa lacuna a ser preenchida, as ações tornam-se múltiplas e até 

conjuntas. O Estado atua diretamente, como foi enfocado anteriormente, ou age subsidiando 

os demais agentes a fim de proporcionar a mobilidade. 
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Essas articulações simultaneamente distintas e complementares tornam-se visíveis em 

Areia Branca. Dentre os meios utilizados para a mobilidade para outras cidades, se destacam 

as empresas São Pedro, através da rota Aracaju/Itabaiana; Bomfim viabilizada pela rota de 

Paulo Afonso/Aracaju; a Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros do Estado de 

Sergipe (COOPERTALSE); as cooperativas de Táxis Cooper Areia e Monte Sinai; além dos 

transportes clandestinos, de vans, automóveis e mototáxis. Ressalta-se ainda, que os táxis e o 

transporte clandestino são somente direcionados para viagens entre Areia Branca e Itabaiana. 

O deslocamento para a cidade de Itabaiana é o que oferece maior comodidade para os 

passageiros, sobretudo após a fundação das duas cooperativas de táxis. A primeira, Cooper 

Areia, foi instituída em 11 de novembro de 2006. A segunda, Monte Sinai, foi criada em 15 

de julho de 2008. Segundo os presidentes das duas Cooperativas foram efetuadas várias 

tentativas de implantar uma frota de táxis no transporte de passageiros para a capital, mas não 

obtiveram êxito, segundo estes o maior empecilho é a força que a COOPERTALSE tem 

perante o Estado. 

A Cooper Areia tem uma frota de dezenove táxis, com trinta cooperados. Os táxis 

circulam diariamente, para a cidade de Itabaiana, exceto aos domingos (dia da feira de Areia 

Branca). Segundo o presidente da cooperativa, cada táxi viaja, em média, dez vezes por dia. 

Os maiores fluxos ocorrem aos sábados e na quarta-feira, dias de feira em Itabaiana. Esta 

cooperativa além dos cooperados, conta com nove funcionários – três fiscais e seis motoristas. 

A Cooperativa Monte Sinai consta com vinte e um táxis direcionados para Itabaiana, fazendo 

uma média de dez viagens diárias. Em ambas as cooperativas todos os motoristas são 

cooperados, assim como os fiscais, sendo todos eles de Areia Branca. 

O sucesso dessas cooperativas em Areia Branca decorre da facilidade oferecida por 

esse tipo de transporte. Pois, realiza o percurso em um tempo menor e com maior 

comodidade, sobretudo no retorno de Itabaiana para Areia Branca quando se desloca para 

deixar os passageiros em suas residências. Esse procedimento dos taxistas é o principal ponto 

positivo citados pelos usuários desse tipo de transporte, pois, antes da implantação dos táxis 

os passageiros eram obrigados a pararem às margens da BR para o deslocamento até as suas 

residências. 

Como nos demais municípios sergipanos o transporte clandestino também se destaca 

em Areia Branca, com fluxos direcionados para Itabaiana, tendo em vista a proibição da 
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circulação desse tipo de transporte para Aracaju. Assim, há intensa movimentação de vans 

clandestinas que circulam diariamente entre Itabaiana e Areia Branca, com quatorze vans que 

fazem três viagens diárias. O número de passageiros por viagem varia entre um e quatorze. Os 

motoristas ressaltam que após a criação das cooperativas de táxis o número de passageiros foi 

reduzido em mais de 70%. O dia em que há maior fluxo de passageiros é o domingo (neste dia 

os táxis não circulam), dia da feira, sendo a maioria dos passageiros procedentes de povoados 

de Itabaiana adjacentes a Areia Branca. 

Os transportes de passageiros para Itabaiana oferecem melhor atendimento à 

população, pois há maior quantidade e variedade da oferta. Por outro lado, o transporte que se 

direciona para Aracaju não atende a demanda de passageiros de Areia Branca em decorrência 

de sua posição intermediária. Assim, o ponto de origem para a saída desses veículos varia 

entre as cidades de Carira, Campo do Brito, Macambira, São Domingos, Frei Paulo, Moita 

Bonita, Pinhão, Porto da Folha, Monte Alegre, Ribeirópolis, Pedra Mole, Canindé de São 

Francisco e, principalmente, Itabaiana, não havendo saída de Areia Branca.  

A situação se agrava quanto à super lotação dos transportes no início e no final de 

semana, pois são os dias de maior fluxo de trabalhadores que ficam durante a semana em 

Aracaju e retornam às suas cidades nos finais de semana. Na segunda-feira, muitos 

passageiros de Areia Branca reclamam que ficam horas a espera de um transporte para 

Aracaju e mesmo quando conseguem embarcar não há lugar para sentar. Alguns disseram que 

se desloca até Itabaiana para poder se direcionar a Aracaju com maior facilidade e 

comodidade.  

As questões abordadas junto aos migrantes que se deslocam de Areia Branca para 

outras cidades permitiram o delineamento do perfil dessa população no que se refere à 

escolaridade, motivações da viagem, quantidade de viagens por semana, destino da viagem, 

transporte utilizado e o consumo de bens e serviços de uso cotidiano. Esses pontos foram 

primordiais para a compreensão da temática em pauta, pois possibilitaram a apreensão das 

relações multifárias de Areia Branca junto à rede urbana sergipana. 

Em relação ao grau de escolaridade foi constatada a contradição do conteúdo entre os 

fluxos dos que entram e dos que saem de Areia Branca. Dentre os que emigram apenas 8% 

tem curso superior. A maioria, 41%, tem nível médio, enquanto 27% cursaram o ensino 

fundamental completo, 21% o ensino fundamental incompleto e 3% são analfabetos. Partindo 
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da premissa que a qualificação tem relação direta com os níveis de renda, constata-se que os 

deslocamentos dos que possuem o ensino fundamental incompleto e, sobretudo dos 

analfabetos são menos intensos, confirmando a afirmação de Corrêa (2000) referente a 

limitada mobilidade das classes baixas. Por outro lado, observa-se a divergência da 

qualificação nos vetores migratórios opostos de Areia Branca, pois enquanto os fluxos que se 

direcionam para esta cidade são de elevada qualificação, os que saem na maioria é de baixa 

instrução, o que repercute diretamente em sua condição de subsidiária da rede sergipana 

(Figura 31). 

 

 

Figura 31: Escolaridade dos Migrantes Pendulares, Areia Branca, 2010. 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 

 

Dentre os migrantes que se deslocam motivados pelo mercado de trabalho é constatada 

a tríade relação entre escolaridade, funções ocupadas e níveis de renda. Essa circunstância é 

ratificada ao mencionar as funções ocupadas pelos migrantes pendulares de Areia Branca em 

outras cidades. A função mais citada foi a de atendente comercial com 47% do total, de modo 

geral, esse cargo tem como pré-requisito o ensino médio. Nesse sentido, o percentual da 

função de atendente comercial é semelhante à escolaridade daqueles que migram 

pendularmente para outras cidades (Figura 32). 

 



 

 

121 

 

Figura 32: Funções Ocupadas pelos migrantes em outras cidades, Areia Branca, 2010. 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 

 

Posteriormente as funções que mais se destacaram foram a de domésticas, com 15¨%; 

auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem, motorista e pedreiro, com 6%; professor, 

vigilante, manicure com 4%; cobrador de ônibus com 2%. Exceto a função de professor, todas 

as funções citadas não exigem o nível superior como condição para a empregabilidade. Em 

contrapartida a remuneração é baixa, o que justifica o nível de renda da maioria da população. 

Nessa migração espontânea da população areia-branquense se destaca o vetor para a 

cidade de Itabaiana, com 67% dos fluxos da amostra. Os elementos que favorecem esse 

deslocamento são: a menor distância, praticamente a metade do percurso em relação à 

Aracaju; o valor da passagem, 15% mais barato que para Aracaju; a comodidade em 

decorrência da maior quantidade e variedade de transportes (Figura 33). Em seguida, foi 

mencionada Aracaju, com 31%. Ainda foram citadas as cidades de Frei Paulo e Santo Amaro 

das Brotas com 1% cada. O motivo para o deslocamento em direção a estas duas últimas 

cidades é o trabalho, em Frei Paulo, a função é de pedreiro e, em Santo Amaro das Brotas, de 

secretária. 
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Figura 33: Cidades de destino dos migrantes, Areia Branca, 2010. 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 

 

Os deslocamentos ocorrem diariamente, ou mesmo, apenas uma vez por semana. 

Ambos contabilizaram 24% do percentual. Viajando duas vezes por semana tem-se 21% da 

amostra, enquanto 18% se deslocam cinco vezes; 8% viajam esporadicamente e 5% três dias. 

Esses números demonstram que as principais causas dos deslocamentos estão atreladas ao 

trabalho e à procura de bens e serviços. 

Em relação ao lugar de aquisição de alguns bens e serviços pela população migrante 

de Areia Branca constatou-se o mesmo sentido dos fluxos citados anteriormente, com a 

supremacia das cidades de Itabaiana e Aracaju. Esses resultados demonstram que a população 

que migra pendularmente prefere adquirir bens e serviços nas cidades supracitadas, sobretudo 

em decorrência da maior variedade de produtos e de preços, além da possibilidade da escolha 

que essas urbes oferecem (Figura 34). 

Nessa perspectiva, Areia Branca não obteve maior percentual em nenhuma das opções 

de aquisição de bens e serviços que foram mencionadas nos questionários. Essa constatação 

evidencia que o público migrante opta pelo consumo nas cidades para onde migra, mesmo 

quando a motivação principal não é o dispêndio com a obtenção de mercadorias e serviços.  

A economia de Areia Branca é atingida duplamente: primeiro a condição da ausência 

ou minimização de consumo por parte dos migrantes que entram na cidade. Segundo, pelos 

seus emigrantes que preferem consumir em outras cidades. Diante dessa conjuntura desleal, a 

sua economia fica fragilizada, pois essa situação induz à redução da circulação de renda em 

decorrência do baixo consumo.  
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Figura 34: Aquisição de bens e serviços pela população migrante 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 
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O comércio e os serviços da cidade são sustentados em sua maioria pela população 

mais pobre que consome apenas os gêneros de primeira necessidade. Essa condição contribui 

como entrave para ampliar e especializar a oferta desse setor, pois além da demanda ser 

pequena, esta não tem capital suficiente para adquirir produtos com maior valor agregado. 

Dentre todos os bens e serviços citados, o que teve maior percentual de consumidores 

segundo a amostra analisada foram os medicamentos. O elevado consumo desses produtos em 

Areia Branca, pela população emigrante, contribui para o aumento do número de farmácias na 

cidade, atualmente há três estabelecimentos. Dentre os pesquisados que afirmaram comprar 

medicamentos 39% o fazem em Areia Branca, enquanto 14% adquirem em Aracaju e 47% em 

Itabaiana. 

O item de aquisição mais citado foi os alimentos, que obteve o percentual de 21%, 

sendo que 16% o fazem em Aracaju e 63% em Itabaiana. Nessa perspectiva, observa-se que 

mesmo num item de primeira necessidade e uso cotidiano Areia Branca não tem a adesão de 

sua população emigrante. Cabe ressaltar que o maior facilitador desse elevado percentual de 

alimentos comprados em Itabaiana são as frotas de táxis que circulam entre essa cidade e 

Areia Branca. Outro fator importante é a quantidade de pessoas que trabalham em 

supermercados de Itabaiana.  

Para os demais itens, o consumo em Areia Branca pelos emigrantes tem um percentual 

muito pequeno, a exemplo dos vestuários e calçados que são comprados nessa cidade por 7% 

da amostra, enquanto Aracaju e Itabaiana foram citadas respectivamente por 29% e 64%. 

O material escolar segue a mesma lógica, a compra em Areia Branca foi citada apenas 

por 5% dos emigrantes, ao passo que a compra nas cidades de Aracaju e Itabaiana 

respectivamente foi 31% e 64% da amostra. Em relação aos eletrodomésticos, foram apenas 

4% os que afirmaram que compram esses itens em Areia Branca, enquanto 30% adquirem em 

Aracaju e 66% em Itabaiana.  

Os itens que nenhum membro da amostra afirmou adquirir em Areia Branca foram os 

móveis e os serviços de saúde. Em relação ao primeiro, deve-se salientar que Areia Branca só 

dispõe de uma loja que comercializa esses produtos e aos domingos através da 

comercialização na feira. Esse fato é reflexo da ausência de consumidores para comprar esses 

artigos na cidade em decorrência do baixo poder aquisitivo dos que compram e do elevado 
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índice dos que preferem comprar em outras cidades. As aquisições em Aracaju alcançam 28% 

dos entrevistados e 72% deles em Itabaiana. Quanto aos serviços de saúde, Itabaiana foi 

citada por 2% da amostra enquanto Aracaju atingiu 98% dela. 

Diante do exposto, constata-se que Itabaiana exerce forte influência em Areia Branca 

no que se refere ao comércio, pois esses fixos são capazes de absorver a maior parte dos 

fluxos que saem de Areia Branca, favorecidos pela fluidez espacial. Por outro lado, verifica-se 

a supremacia de Aracaju perante os serviços educacionais e em relação aos serviços de saúde 

particulares, pois os ofertados pelo SUS devem obedecer à regionalização da saúde 

implementada pelo Estado. O que chama atenção, no que condiz aos fluxos atraídos pelos 

serviços privados de saúde, em Aracaju, é a expansão das clínicas a preços populares, 

enquanto em Itabaiana os valores dos mesmos serviços são mais elevados. 

Todos esses dados permitem explicar o movimento intercidades de Areia Branca 

através da tríade dos fixos, fluxos e fluidez. Assim, ao desvendar as tramas dessa rede é 

ratificada a posição de Areia Branca como centro local e os resultados socioeconômicos dessa 

condição subsidiária a que milhares de pequenas cidades brasileiras também partícipes, 

embora em contexto distintos. 

 

4.2 A Inserção Metropolitana de Areia Branca 

 

A rede urbana sergipana é formada por setenta e cinco nódulos urbanos que se 

articulam na malha estadual a partir de uma estrutura diferenciada, hierárquica e 

complementar. Essa conjuntura dialética da rede sergipana faz parte de uma rede maior, a 

rede urbana brasileira, que também é partícipe da rede mundial. O emaranhado das interações 

socioeconômicas e espaciais é sustentado pela articulação em multidireções e diferenciados 

níveis. [...] ―Neste sentido, o processo urbano não sinaliza um movimento que iria do local ao 

global, mas uma articulação de níveis de análise justapostos, tendo a metrópole como 

mediação entre eles‖ (CARLOS, 2008, p. 31). 

Essa retroalimentação escalar e interativa da rede urbana, intermediada pelo poder 

público, define a espacialização das ações e dos objetos geográficos, conduzindo às 
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diferenciações entre os lugares e entre os próprios agentes que modelam o espaço. O arranjo 

interativo entre os lugares e os seus respectivos agentes é reafirmado pelas diferenças de 

classes que permeiam a sociedade e determinam a proeminência de um grupo seleto em 

decorrência dos demais. 

Diante dessa conjuntura, verifica-se a importância de (re)ordenação e (re)organização 

que os centros maiores exercem na escala regional contribuindo para a sistematização da rede 

global. Vários estudiosos sobre a temática urbana direcionam as suas análises sobre essa 

tendência que se espraia mundialmente. Assim, [...] ―torna-se necessário construir uma nova 

maneira de pensar que apreenda e atualize a interpretação dos processos socioespaciais, 

especialmente enfatizando o processo de metropolização dos espaços‖ (LENCIONE, 2004, p. 

155). 

Essa maneira de abordar os processos espaciais se justifica por dois motivos: o 

primeiro se reporta ao adensamento populacional entre os lugares constituindo as áreas 

conurbadas, a exemplo dos grandes centros metropolitanos mundiais e nacionais e até mesmo 

no âmbito estadual. O segundo se refere às áreas não contíguas. 

Em Sergipe, já se observa a metropolização em curso, a partir da capital, Aracaju, que 

se expande sobre os municípios vizinhos de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa 

Senhora do Socorro (FRANÇA, 1997). O elevado adensamento dessas cidades que 

constituem a área metropolitana de Aracaju é oriundo da ação do Estado, agente modelador 

do espaço, que determina o tipo de classe a ocupar uma determinada área. Assim, como 

enfatiza França, essa estratégia de afastamento da pobreza foi orientada pelo Estado, através 

da construção de conjuntos habitacionais nos municípios de Barra dos Coqueiros, Nossa 

Senhora do Socorro e São Cristóvão. A valorização da terra, a partir das políticas públicas e 

da instalação dos conjuntos proporcionou o surgimento de inúmeros loteamentos (op.cit. p. 

95). Ainda segundo a autora, essa ação controladora do Estado resulta em ―processos 

simultâneos de periferização e de segregação‖ (FRANÇA, 2000, p.150). 

A intensidade de crescimento populacional na franja urbana das cidades brasileiras é 

fruto da ausência de planejamento urbano eficiente para ordenar o espaço. Atrelado a essa 

espacialidade urbana estão os processos que se efetivam no campo e que resultam no êxodo 

rural, concretizando a urbanização acelerada que ocorreu em todo o país. 
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No que se refere às relações que ocorrem em espaços não contíguos, mas que em 

decorrência da fluidez espacial e dos laços de dependência muitas hinterlândias se inserem 

nas regiões metropolitanas mantendo fluxos diários de pessoas, mercadorias, informação e 

capital. Neste sentido, essa relação torna-se aparentemente complementar, como enfatiza 

Soares: 

 

[...] As cidades, estruturadas em rede, passam a complementar-se, num 

compartilhar de seus equipamentos. Deste modo, pode ocorrer que um 
centro urbano não necessite possuir em alto grau todos os equipamentos, por 

deter uma pequena demanda, sendo então mais interessante e 

economicamente viável compartilhá-los com centros maiores. Esses 

serviços, mais especializados, as cidades médias possuem, para si e para sua 
área de influência e, geralmente, são implantados considerando-se uma 

demanda regional (SOARES, 2007, p. 488-489). 

 

Entretanto, a complementaridade dessas relações entre metrópole e hinterlândia é 

subsidiada pelo descompasso da hierarquização propagada espacialmente, em que os vetores 

de acumulação de capital são direcionados para os centros de poder. Assim, nessa trama, as 

capitais administrativas se apropriam do seu poder de gestão para o autofavorecimento 

político e para ampliar cada vez a sua influência nas inter-relações e, consequentemente, 

aumentar as disparidades regionais. 

O poder centralizador de uma metrópole é substancial para a transformação dos 

espaços, pois imprime funções que obedecem às polarizações pré-estabelecidas no contrato 

das interações espaciais. Assim, a cadeia reprodutiva do capital é sustentada pela articulação 

diferenciada entre os lugares que se mostram interdependentes, mas, não usufruem dos 

mesmos aparatos técnico-científicos para a manutenção de uma relação equitativa. Assim, é a 

partir desse desequilíbrio que a metrópole se reforça como menciona Carlos: 

 

[...] Este processo de transformação redefine a fluidez, estendendo a 

centralidade dentro da metrópole, articulando pólos diferenciados, com uma 

nova concentração das atividades de comércio, serviços e de lazer, fruto da 
mobilidade do capital que migra de um setor a outro da economia em função 

das necessidades da reprodução, redefinindo a produção do espaço 

metropolitano (CARLOS, 2008, p. 30). 
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Diante dessa generalização da influência metropolitana sobre a sua hinterlândia é 

salutar mencionar a posição de Areia Branca, frente à capital.  Aracaju é centro polarizador de 

todas as cidades sergipanas, porém a sua ação sobre esses centros citadinos se diferencia a 

partir da conjugação de alguns elementos, como distância, fluidez e a própria classificação da 

urbe na rede urbana.  

Diariamente, verifica-se forte relação entre Areia Branca e Aracaju, embora a primeira 

não faça parte da Grande Aracaju. Esse vínculo, outrora irrisório, foi ampliado com a 

pavimentação da rodovia BR-235 que possibilitou maior fluidez em ambas as direções. Nesse 

contexto de dissipação de fluxos materiais pela malha rodoviária também se intensificam os 

fluxos imateriais, os quais se misturam aos primeiros e fortalecem a trama urbana entre essas 

cidades. 

A integração de um centro local na rede e, sobretudo, diretamente ligado à cidade 

primaz, direciona a uma análise em dois vieses que é moldada em diferentes escalas 

obedecendo à diretriz maior de inserção, articulação e a consequente fragmentação/ 

segregação. Assim, o espaço necessariamente é somado através da interação, mas 

simultaneamente é partilhado, tendo como critério os interesses dos agentes modeladores do 

espaço que têm o direito de sancionar a dinâmica espacial. 

Os lugares se tornam primazes em detrimento da subjugação de uma maioria que 

constitui a mesma trama, porém relegada a uma posição inferior, pois o acompanhamento dos 

ditames da modernização é a partir de passos lentos. Essa situação é desfavorável aos ―tempos 

rápidos‖, por isso tende a conformação de ser partícipe da rede, mas em condição de atender 

ao mascaramento da complementaridade reticular. 

A primazia de Aracaju, no âmbito estadual, se insere nessa dinâmica mundial e ―tende 

a fortalecer-se e consolidar-se, fragilizando os centros interioranos, cada vez mais 

dependentes‖ (FRANÇA, 1999, p. 135). Essa condição já era mencionada nos primeiros 

estudos efetuados por Corrêa (1965), Diniz (1969 e 1987) e Duarte (1971) que reconheciam a 

função de Aracaju como centro polarizador em Sergipe. 

A proeminência de Aracaju diante da rede urbana sergipana incide na fragilização dos 

demais centros urbanos, não somente os centros locais, como Areia Branca, mas os que 

exercem influência além dos seus limites territoriais. Diante dessa primazia exercida pela 
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capital é constatada a redução de urbes intermediarias na rede urbana sergipana, a exemplo do 

que ocorre em outros estados. 

No que repercute a Areia Branca verifica-se uma disputa de forças entre a Capital 

Regional, Aracaju, e o Centro Subregional B, Itabaiana. Este centro citadino, mesmo diante 

da força polarizadora de Aracaju, não perdeu a sua influência sobre Areia Branca. Os estudos 

do IBGE sobre as regiões Influência das Cidades indicam que Areia Branca está diretamente 

ligada a Aracaju, porém, ao fomentar a empiria, foi constatada a dupla influência que Areia 

Branca recebe das cidades de Itabaiana e Aracaju.  

Neste sentido, pode-se até afirmar que há uma divisão complementar dessas cidades 

polarizadoras sobre Areia Branca. [...] ―Dessa forma, a rede se manifesta pela capacidade de 

polarização que uma ou mais localidades centrais exerce em razão da organização e da 

localização da população e das atividades que concentram e do desempenho externo que 

confere uma função‖ (SOUZA, 2008, p. 39). São esses atributos que determinam as ligações 

no emaranhado urbano, remetendo à complexidade das relações, como afirma Corrêa: 

 

[...] os diversos tipos de interações e de redes geográficas não são 

mutuamente excludentes entre si. Em outras palavras, um dado centro nodal 
pode ser o foco de interações espaciais distintamente variáveis em termos 

espaciais e temporais, assim, como o foco de redes distintas, revelando a 

enorme complexidade dos padrões espaciais de interações (CORRÊA, 

2006b, p. 295). 

 

Diante do exposto, ratifica-se a disputa pelo comando e ampliação do raio de 

influência entre os centros de maior hierarquia sobre as urbes menores. Mas, simultaneamente 

há complementaridade das forças de comandos geridas pela lógica da totalidade do sistema. É 

nessa perspectiva de aleatoriedade que a ordem se estabelece, conduzindo os objetos e ações 

na convergência das disparidades. 

Destarte, Aracaju através da sua primazia citadina, com a concentração de funções e 

informações acentua cada vez mais a sua dominação não conseguiu abolir a força atrativa que 

Itabaiana exerce sobre Areia Branca. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise regional das relações intercitadinas de uma urbe é composta por 

complexidades articuladas e conflitantes que, conjuntamente, tecem a rede urbana em todas as 

escalas geográficas. Portanto, nesse estudo se fez fundamental ter como pilares teóricos as 

categorias geográficas Região e Rede que, a partir do desmembramento de suas partes e 

especificidades, permitiram analisar a posição e a função que Areia Branca desempenha na 

rede urbana sergipana. 

Essas categorias geográficas se entrelaçam espacialmente viabilizadas pelas interações 

que ocorrem em tempos e espaços consubstanciados. Dentro desse recorte espacial instituído, 

foram delineados de modo conjunto, os fixos, os fluxos e a fluidez dessas interações espaciais 

que ocorrem dialeticamente entre sujeitos e lugares definindo uma posição na rede. 

As complexidades se expandem além dos limites territoriais e são impressas perante as 

inovações proporcionadas pelo meio técnico-científico que intensificam a fluidez e ampliam 

os vetores das relações espaciais. Assim, diferentes lugares tornam-se interdependentes 

mesmo sem considerar a distância física entre si. Nessa articulação vigente, as relações 

hierarquizadas se concretizam, pois, diante da nova lógica se estabelece a complementaridade 

entre os lugares. 

A partir dessas prerrogativas, se fez mister abordar Areia Branca como pequena cidade 

que se insere na rede urbana sergipana a partir de sua função subsidiária para os demais 

centros urbanos. Essa abordagem é materializada baseada num contexto mais amplo que 

retroalimenta a perversidade da rede urbana. Diante da necessidade de sustentação da rede, 

torna-se oportuno a inserção dos centros locais nessa trama concentradora que 

simultaneamente articula e fragmenta. 

Ao contextualizar as tessituras das relações regionais com as escalas geográficas mais 

amplas, percebe-se que a lógica da sustentação reticular do espaço é a mesma, alterando-se 

apenas o poder de abrangência. Assim, é constatado que a trama que move os sujeitos e os 

objetos materiais e imateriais é constituída da mesma lógica centralizadora que tem como 

sentido único a drenagem de capital até os centros maiores. 
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Neste sentido, constata-se as contradições das interações espaciais, pois estas ocorrem 

de modo multifário, mas seus vetores de geração de riqueza não possuem múltiplas direções 

equitativas, pois, há necessidade de manutenção das diferenciações socioeconômicas para a 

conservação da retroalimentação reticular. 

Esses aportes teóricos mencionados justificam a importância de analisar uma cidade a 

partir das suas interações com outras cidades e não apenas estudá-la como um lugar isolado e 

desconectado do seu meio externo. Porém, ao analisar as interações intercidades não se pode 

abdicar do conhecimento da dinâmica interna, pois são essas propriedades que auxiliam na 

explicitação e compreensão de como se processam as relações externas. 

A verificação integrada dos fatores geográficos e históricos do município de Areia 

Branca possibilitou a condução da pesquisa a partir da justaposição dos elementos internos e 

externos. Ao analisar a temática baseada no encadeamento da estrutura interna com as suas 

interlocuções exteriores explicitam-se os motivos que a conduziram à posição atual de centro 

local na rede urbana sergipana. 

Historicamente, Areia Branca sempre desempenhou função subsidiária para as cidades 

de maior hierarquia urbana. As alterações políticas e estruturais que o município passou não 

inverteram o seu papel na rede, apenas alteraram-se os vetores de dependência. Dentre os 

fatores que sustentam essa condição pode-se destacar a sua localização intermediária entre os 

maiores centros econômicos do estado. Aliados à sua posição geográfica estão os aspectos 

intrínsecos à sua dinâmica socioeconômica e as condições de acessibilidade. 

Embora o Produto Interno Bruto municipal seja concentrado no setor terciário, 

constata-se uma quantidade irrisória de casas comerciais e prestadoras de serviços, sendo, 

portanto, a maior participação resultante dos recursos públicos. Essa situação ocorre na 

maioria das pequenas cidades brasileiras que se tornaram sedes dos seus respectivos 

municípios sem a implantação de condições mínimas de auto-sustentação econômica.  

Os resultados se propagam além das especificidades locais, pois a dinâmica dos 

centros locais perante a rede urbana é a de subserviência e dependência das suas receitas 

através de recursos federais. Neste sentido, ao considerar os arranjos espaciais internos de 

cada urbe pode-se compreender os vetores das interações intercidades. 
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O desenrolar dessas relações que se justapõem espacialmente definem a posição e a 

função que cada nódulo urbano desempenha na rede. Assim, verifica-se a vulnerabilidade dos 

centros locais diante das cidades de maior hierarquia nas amplas escalas. As interações se 

processam a partir da complementaridade e da fluidez verticalizada que perpassam os centros 

locais, como Areia Branca, transcorrendo as demais categorias hierárquicas da rede até atingir 

patamares primazes nas escalas regionais, nacional e mundial. Essa é a lógica da rede urbana, 

composta por um emaranhado de relações, aparentemente aleatório e linear, mas que se 

manifesta pelo exercício da complexidade delineada por interesses individuais e de classes 

sociais e econômicas. 

O conhecimento das especificidades de Areia Branca possibilitou a análise pautada no 

entrelaçamento entre fixos e fluxos desse centro local com outras cidades. A supremacia 

dessas relações intercidades encontra-se sob o comando de Itabaiana, centro subregional B 

seguida de Aracaju, Capital Regional. Neste sentido, Areia Branca se constitui um nó 

citadino, sendo ponto de fluxos migratórios pendulares, em decorrência das curtas distâncias, 

entre as cidades citadas.  

Este estudo permitiu explicar o direcionamento dos diversos fluxos migratórios 

procedentes de Areia Branca, em decorrência da oferta incipiente de bens e serviços, fator que 

impulsiona a população a buscá-los em outras localidades que oferecem maior número de 

funções. Por outro lado, os fluxos pendulares que se dirigem para Areia Branca revelam a 

dependência da cidade e do município em relação à mão-de-obra qualificada que ocupa 

funções públicas em setores administrativos, educacionais e de saúde, na sua maioria de 

pessoas procedentes daquelas cidades supracitadas.  

Entretanto, independente da função exercida pelos profissionais de outras cidades que 

trabalham em Areia Branca, verifica-se que a circulação de renda proporcionada por esses 

agentes sociais é irrisória. Portanto, constata-se o descompasso econômico ao qual o 

município está subordinado, pois, a dependência de profissionais de outras cidades habilitados 

para exercer as funções mais qualificadas implica no escoamento das receitas municipais para 

aquelas.  Assim, não há retorno econômico para o município em decorrência do pouco ou 

nenhum consumo por parte daqueles profissionais que, por sua vez, fortalecem as receitas dos 

municípios onde residem. 
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Além desses fluxos qualificados sobressaem aqueles originários da feira de Areia 

Branca, que se firma como mercado periódico, atraindo feirantes e clientes de outros 

municípios. Essa dinâmica constitui-se no ponto de centralidade máximo da cidade de Areia 

Branca, o que demonstra a fragilidade do comércio local, pois não é capaz de tornar-se 

permanente em decorrência do baixo poder aquisitivo da maior parcela de sua população, 

assim como o pequeno número de habitantes. 

Embora os fluxos dos servidores públicos e dos feirantes sejam distintos, apresentam 

similaridades no que condiz à drenagem de renda do município, pois ambos os movimentos 

veiculam a renda que foi produzida em Areia Branca para as cidades originárias desses fluxos. 

Essa assertiva foi constatada, pois tanto os migrantes pendulares que ocupam cargos 

qualificados no município, quanto os feirantes, não utilizam os serviços ofertados em Areia 

Branca ou apenas utilizam os serviços mais simples que tem baixo valor agregado, como a 

alimentação.  

O outro vetor de análise é a emigração pendular de Areia Branca que ocorre, 

sobretudo, em decorrência da oferta incipiente de bens e serviços no município. Este fator 

impulsiona a população a buscá-los em outras localidades que oferecem maior número e 

especialidades de funções. O direcionamento desses fluxos emigratórios de Areia Branca se 

concretiza através da ação direta e/ou intermediária do Estado. 

Essa mobilidade também contribui para a fragilidade econômica do município 

intensificando a fuga de capitais, causada pela população local que busca bens e serviços em 

outras localidades, sobressaindo-se Itabaiana e Aracaju. A dinâmica das atividades 

econômicas dessas urbes, ou seja, o sistema de objetos e ações tem força para atrair fluxos 

regionais, os quais possibilitam a definição das regiões de influência que controlam a 

dinâmica econômica e social de suas hinterlândias. 

Essa conjuntura de subserviência não é uma especificidade de Areia Branca, mas, é a 

condição a que está submetida a maioria das pequenas cidades brasileiras que assistem a 

drenagem de renda para outras urbes maiores reforçando as disparidades presentes na rede. 

A teia regional que Areia Branca está inclusa redimensiona a sua complexidade. 

Embora, Aracaju atue polarizando todo o estado e se expandindo por algumas cidades da 

Bahia e Alagoas, a força intervencionista de Itabaiana também se apropria da influência nas 
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interações espaciais de Areia Branca. Essa constatação só foi possível através da análise desse 

subsistema reticular, pois a exemplo dos estudos do IBGE realizados em escala nacional, 

Areia Branca encontra-se apenas subordinada a Aracaju. Neste sentido, torna-se indispensável 

a realização de estudos em escala mais detalhada, a fim de conhecer essas peculiaridades 

regionais. 

Diante desse contexto, cabe aos geógrafos desvendar as imbricações conceituais e 

reais dessa trama que se espraia pela totalidade do espaço geográfico em decorrência da 

necessidade de manutenção do poder que se manifesta articulado e verticalizado. Assim, a 

análise desses processos espaciais não pode ser realizada de modo isolado, como um simples 

estudo de caso desconectado da trama maior, pois mesmo os lugares que não se apresentem 

contíguos espacialmente compõem nós que subsidiam a sustentação da rede.  

O fortalecimento da rede urbana se concretiza em decorrência das desigualdades 

espaciais e entre os sujeitos. Cada indivíduo tece a rede, porém, as disparidades 

socioeconômicas não permitem o equilíbrio dos resultados, mas reforçam as diferenças, pois 

se manifestam através da canalização da drenagem de riquezas para os detentores de poder, 

estabelecidos nos maiores centros. 

Nesse conjunto dialético pode-se concluir que a integração dos centros locais à rede 

urbana é uma necessidade do sistema e não o favorecimento viabilizado pela inserção dos 

lugares menos privilegiados, como forma de desenvolvimento e redução das disparidades. 

Areia Branca, assim como as demais pequenas cidades brasileiras desempenha importante 

papel de subsidiária dos centros urbanos maiores. 
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APÊNDICE A 

Questionário – Feirantes 

1Local de residência: ________________________________________________________ 

2 – Além de vender na feira tem outra profissão? Qual? 

___________________________________________________________________________ 

3 – Vende em outras feiras além dessa? Quais? 

___________________________________________________________________________ 

 

Dias da semana Local da feira 

Domingo  

Segunda-feira  

Terça-feira  

Quarta-feira  

Quinta-feira  

Sexta-feira  

Sábado  

 

4 – Vende quais produtos na feira de Areia Branca? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5- Onde são comprados os produtos que comercializa? 

___________________________________________________________________________ 

6. Vende fiado? Como? 

___________________________________________________________________________ 

7- Há quanto tempo frequenta a feira de Areia Branca? 

___________________________________________________________________________ 

8- Frequenta toda semana? 

___________________________________________________________________________ 

9. Em quais meses do ano vende mais? 

___________________________________________________________________________ 

10. Em qual semana do mês vende mais? 

___________________________________________________________________________ 

11. Qual o meio de transporte que utiliza para vim à feira? Próprio ou fretado? 

___________________________________________________________________________ 

Observações: ________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

         Questionário – passageiros 

1. Grau de escolaridade: 

(   ) Analfabeto      (   ) Fundamental incompleto         (   ) Fundamental completo 

(   ) Médio              (   ) Superior                                   (   ) Pós-graduação 

2. Destino da viagem: 

(   ) Aracaju             (   ) Itabaiana 

(   ) Outra (qual?) _____________________________________________________________ 

3. Motivo da viagem: 

(   ) Trabalhar ______________________________________________________________ 

(   ) Estudar _________________________________________________________________ 

(   ) Lazer ___________________________________________________________________ 

(   ) Fazer compras. ___________________________________________________________ 

(   ) Atendimento médico ______________________________________________________ 

4. Qual a quantidade de viagens semanais? 

___________________________________________________________________________ 

5. Onde adquire os seguintes bens e serviços? 

Alimentos __________________________________________________________________ 

Calçados e roupas ____________________________________________________________ 

Remédios ___________________________________________________________________ 

Eletrodomésticos. ____________________________________________________________ 

Material escolar ______________________________________________________________ 

Móveis _____________________________________________________________________ 

Consultas médicas e exames ____________________________________________________ 

5. Qual o meio de transporte utilizado? 

(   ) Próprio                     (   ) Táxis                      (   ) Vans                              (   ) Ônibus 

(   ) Outro ___________________________________________________________________ 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

         Entrevista – Cooperativas de táxis 

 

1. Data de fundação da cooperativa: 

___________________________________________________________________________ 

2. Qual a quantidade de cooperados? 

___________________________________________________________________________ 

3. Todos cooperados residem em Areia Branca? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

4. Qual a quantidade de táxis? 

___________________________________________________________________________ 

5. Qual o destino das viagens? 

___________________________________________________________________________ 

6. Quantidade de viagens diariamente: 

Dias da semana Quantidade de viagens 

Domingo  

Segunda-feira  

Terça-feira  

Quarta-feira  

Quinta-feira  

Sexta-feira  

Sábado  

 

7. Qual o dia que tem maior fluxo de passageiros? 

___________________________________________________________________________ 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

Entrevista – Secretaria Municipal de Saúde  

 

1. Quantas ambulâncias se deslocam diariamente com pacientes de Areia Branca para outras 

cidades? 

___________________________________________________________________________ 

2. Quais são essas cidades? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Quais são os centros de saúde mais procurados por esses pacientes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Qual a quantidade de pacientes que buscam esse serviço diariamente? 

___________________________________________________________________________ 

5. Quais são as especialidades médicas existentes no município de Areia Branca? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Quais são os exames médicos realizados no município de Areia Branca? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Existem profissionais de outras cidades empregados no município na área da saúde? 

Quantos? Quais são essas cidades? 

 

 

8. Quais os cargos exercidos por profissionais do município de Areia Branca? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Quais os cargos exercidos por profissionais de outros municípios? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

Entrevista – Secretaria Municipal de Educação  

1. Quantos ônibus estudantis se deslocam diariamente de Areia Branca para outras cidades? 

__________________________________________________________________________________ 

2. Quais os turnos de deslocamento? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Quais são essas cidades? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Qual é a quantidade de alunos que se deslocam diariamente utilizando esse serviço? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Quais são os níveis de ensino procurados por esses alunos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. O município oferece quais níveis de escolaridade? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Existem profissionais de outras cidades empregados no município na área da educação? 

Quantos? Quais as funções? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Quais os cargos exercidos por profissionais do município de Areia Branca na área da 

educação? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Qual a quantidade de profissionais do município de Areia Branca na área da educação? 

__________________________________________________________________________________ 
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Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 


