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Introdução 

Nas últimas décadas, o Brasil vem registrando um crescimento expressivo das 

cidades médias, as quais passaram a abrigar em seus territórios maior conteúdo de ciência, 

de tecnologia e de informação. Por conseguinte, estas cidades vêm revelando novas 

dinâmicas territoriais em virtude da atração de indústrias e de imigrantes (que outrora se 

dirigiam diretamente às metrópoles), da expansão das atividades de comércio e, sobretudo, 

da oferta de melhores serviços. O crescimento das atividades terciárias tem possibilitado às 

cidades médias redefinirem sua organização espacial, suas funções regionais, assim como 

expandirem suas relações com o mundo. 

Neste âmbito, o presente artigo apresenta alguns resultados preliminares da 

pesquisa que estamos desenvolvendo junto ao Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais 

(NEURB), do Curso de Geografia, da UVA/CE, com o objetivo de analisar as redes de 

comércio e de serviços entre a cidade média de Sobral e as cidades pequenas de Cariré, 

Groaíras, Varjota e Graça, todas localizadas na porção noroeste do Ceará (Mapa 1). 

A seleção destes quatro pequenos municípios representa, a priori, um projeto piloto 

para aprofundarmos teórica e metodologicamente a pesquisa, a qual tem um propósito mais 

amplo de estendermos, em fases posteriores, sua área de análise para outras cidades que 

também integram a hinterlândia de Sobral. 

Assim, este estudo visa identificar quais as atividades de comércio e de serviços que 

as cidades pequenas mais necessitam da cidade de Sobral, e, conseqüentemente, como se 

configura, atualmente, a “polarização” que esta cidade média estabelece sobre o 

desenvolvimento sócio-espacial das cidades adjacentes. 

Nessa perspectiva, dividimos este artigo em três etapas: na primeira, apresentamos, 

brevemente, alguns apontamentos teóricos que balizam as nossas reflexões; em seguida, 

analisamos, a partir de alguns dados, a “terciarização” e a “polarização” de Sobral e suas 

influências nas quatro cidades pequenas selecionadas; e, no final, lançamos algumas 

considerações, como “pistas” para futuros aprofundamentos da pesquisa. 

                                                           
1 Professor Ms. do Curso de Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA/CE. E-mail: 
lenilton@yahoo.com 
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MAPA 1: Localização da cidade de Sobral e da sua região polarizada 

 

Fonte: Adaptado da Prefeitura Municipal de Sobral - Manual do Investidor – Ano II 2. ed., p. 

29 

A “terciarização” e seus reflexos na rede urbana regional 

Convém destacarmos inicialmente que as atividades de comércio e de serviços são, 

por excelência, processos sociais que contribuem para a produção do “espaço urbano”, o 

qual, na sua complexidade, é definido por Corrêa (2002, p. 9) como: “[...] fragmentado e 

articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de lutas. É 
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assim a própria sociedade em uma de suas dimensões, aquela mais aparente, materializada 

nas formas espaciais”. 

Embora partamos desta definição, sabemos que os conceitos de “cidade” e de 

“urbano” suscitam diversas discussões (CARLOS, 2001; ROLNIK, 1988; SPÓSITO, 1999) 

que não cabem aqui aprofundar. 

Não existe um conceito absoluto de cidade que abarque as diferentes origens, 

formas, funções e estruturas resultantes do trabalho da sociedade acumulado ao longo do 

tempo nos distintos espaços urbanos da superfície terrestre. As cidades são dinâmicas, 

mutáveis, como a própria sociedade que elas abrigam e que as produzem. Por isso, 

Mumford (1998, p. 9) ao analisar as origens, transformações e perspectivas da cidade na 

história, conclui que “[...] não há definição que se aplique sozinha a todas as suas 

manifestações, nem descrição isolada que cubra todas as suas transformações, desde o 

núcleo social embrionário até as complexas formas da sua maturidade e a desintegração 

corporal da sua velhice [...]”. 

Defendemos, contudo, que a análise do comércio e dos serviços permite desvendar 

as formas, os atores e os processos de produção do espaço urbano, possibilitando também 

um maior conhecimento da organização e da dinâmica da cidade. 

No que concerne ao comércio, Pintaldi (2002, p. 145) ressalta que “analisar as 

formas comerciais, que são formas espaciais históricas, permite-nos a verificação das 

diferenças presentes no conjunto urbano, o entendimento das distinções que se delineiam 

entre espaços sociais”. 

A troca de mercadorias (escambo) e a prestação de serviços (administrativos, 

militares, etc.) foram, em períodos remotos, alguns dos fatores responsáveis pela fixação 

das pessoas e, conseqüentemente, pela formação dos primeiros núcleos urbanos. 

A respeito dos serviços, Castilho (1998, p. 35) reforça que “[...] sempre estiveram 

vinculados à formação histórica e ao dinamismo dos espaços urbanos desde os primórdios 

da sua formação, seguindo sempre o desenvolvimento das funções e da demanda social 

inerentes a cada espaço urbano”. 

O advento da Revolução Industrial, em meados do século XVIII, inicia a produção em 

série das mercadorias, intensificando o processo de urbanização e a oferta de comércio e 

de serviços. Assim, estas atividades fazem parte da própria “história das cidades” 

(MUMFORD, 1998). Elas não representam um fato novo, embora venham ganhando 

destacada importância na organização e dinâmica dos espaços urbanos na atualidade. 
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O comércio e os serviços se aprimoraram e se diversificaram, formando, atualmente, 

um dos setores mais dinâmicos e complexos da economia – o terciário. No bojo da 

Globalização, o setor terciário vem sendo impulsionado pela revolução técnico-científica, 

desbancando setores tradicionais (primário, secundário) e configurando-se como um dos 

mais expressivos e complexos vetores da produção do espaço urbano. 

Na sua análise sobre a expansão dos serviços nas sociedades contemporâneas, 

Castilho (1998, p. 35) destaca que: 

Entre as principais razões do boom dos serviços, além da 

consolidação do processo de urbanização já tantas vezes exaltada, 

podemos citar as seguintes: a continuidade do processo de liberação 

da mão-de-obra dos setores primário e secundário devido aos 

ganhos de produtividade nestes setores; a desindustrialização; o 

papel do Estado engendrando a multiplicação dos serviços públicos; 

a elevação do nível de vida das populações urbanas; o 

desenvolvimento de atividades ligadas a novos valores sócio-

culturais: lazer, turismo, prática de esporte, diversão, entretenimento, 

freqüentação de shoppings, fast food, etc; a generalização do 

trabalho feminino e o forte crescimento das atividades comerciais. 

Não obstante o setor terciário venha registrando esta ascensão nas últimas décadas, 

ainda existe uma carência de estudos científicos sobre as atividades comerciais e de 

serviços. Os setores primários e secundários sempre despertaram maior atenção da 

comunidade acadêmica, o que, obviamente, não foi diferente na Geografia. 

Com efeito, a geografia humana passou progressivamente dos fatos 

de hábitat para os fatos de relações entre economia agrícola e 

espaço e em seguida se preocupou com a geografia industrial. 

Somente pelo viés da geografia urbana é que tardiamente, se falou 

de uma geografia das atividades terciárias como função das cidades 

(ROCHEFORT, 1998, p. 39). 

Diversos estudos geográficos acerca do terciário foram elaborados nas décadas de 

1960 e 1970, baseando-se, especialmente, na Teoria das Localidades Centrais, formulada 

pelo geógrafo alemão Walter Christaller, em 1933. Na sua perspectiva locacional e 

organizacional do espaço, Christaller atraiu a curiosidade dos geógrafos para o estudo do 

terciário, ao demonstrar que o centro ou localidade central de um espaço é o núcleo de 

distribuição dos fluxos de pessoas, mercadorias e serviços para as áreas periféricas. 
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Apesar das diversas críticas e da extensa bibliografia produzida com o emprego 

desta teoria, adverte Corrêa (2001, p.16) que, “[...] muito pouco foi adicionado ao 

conhecimento da organização espacial dos lugares de distribuição varejista e de serviços”. 

Outra contribuição de peso para o estudo geográfico do terciário foi dada por Santos 

(1979), ao formular a teoria dos dois circuitos (superior e inferior) da economia urbana dos 

países subdesenvolvidos. A modernização tecnológica que posteriormente será chamada 

pelo autor de “meio técnico-científico-informacional” (SANTOS, 1998b), vai contribuir para a 

criação de dois circuitos de produção, distribuição e consumo de mercadorias nas cidades 

dos países pobres. 

Simplificando, pode-se apresentar o circuito superior como 

constituído pelos bancos, comércio e indústria de exportação, 

indústria urbana moderna, serviços modernos, atacadistas e 

transportadores. O circuito inferior é constituído essencialmente por 

formas de fabricação não “capital intensivo”, pelos serviços não 

modernos fornecidos “a varejo” e pelo comércio não moderno e de 

pequena dimensão (SANTOS, 1979, p.31). 

Embora estes dois circuitos apresentem, teoricamente, claras diferenças quanto à 

sua expressão espacial, na realidade urbana eles se entrelaçam e se complementam, pois 

as cidades dos países pobres sempre refletem as contradições sociais existentes e 

condicionam a perpetuação e a coexistência do moderno e do não-moderno. 

Estas contribuições teóricas somadas às constatações da expressão que o terciário 

vem assumindo na atualidade, “obrigam” a Geografia a não mais negligenciar a importância 

deste setor na produção dos “sistemas de objetos e dos sistemas de ações” (SANTOS, 

1997) que formam a organização espacial das cidades. As relações intra e inter-urbana vêm 

se modificando em virtude da modernização dos meios de transporte e comunicação, 

alterando também a hierarquia e as estruturas das redes urbanas. 

Nesse âmbito, podemos entender a rede urbana, segundo Corrêa (2001, p. 93), 

como um “[...] conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si. É, portanto, 

um tipo particular de rede na qual os vértices ou nós são diferentes núcleos de povoamento 

dotados de funções urbanas, e os caminhos ou ligações os diversos fluxos entre esses 

centros”. 

O papel e o grau de atração (polarização) que as cidades assumem no contexto da 

rede urbana estão também diretamente vinculados às diversidades e especializações do 

comércio e dos serviços que elas ofertam às populações de suas hinterlândias, ou seja, aos 
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usuários que diariamente se deslocam dos centros menores para os maiores para 

complementar as carências destas atividades econômicas nos locais onde residem. 

A rede urbana regional que Sobral configura com os municípios circunvizinhos, 

apresenta uma estrutura dendrítica, sobretudo considerando-se as relações de comércio e 

de serviços entre as cidades pequenas e a cidade primaz (Sobral). Corrêa (2001, p. 44) nos 

explica que numa rede dendrítica de centros: 

A cidade primaz concentra maior parte do comércio atacadista 

exportador e importador, através do qual toda a região vê viabilizada 

a sua participação na divisão internacional do trabalho. Concentra, 

assim, a maior parte da renda, bem como a elite regional de raízes 

predominantemente fundiária e mercantil. Principal mercado de 

trabalho urbano, transforma-se no mais importante foco das 

correntes migratórias de destino urbano. 

As diferenças dos padrões das redes urbanas se devem a três distintas estruturas 

que se inter-relacionam, as quais sintetizamos abaixo também a partir das observações de 

Corrêa (2004, p. 67-71): 

1. Estrutura dimensional: diz respeito ao tamanho dos centros de uma dada rede, 

revelando o grau de concentração ou dispersão de população e atividades nos seus 

centros urbanos. 

2. Estrutura funcional: corresponde às atividades que diferenciam os centros de uma 

dada rede ou entre redes, revelando as desigualdades socioespaciais. 

3. Estrutura Espacial: refere-se ao modo como os centros urbanos e os fluxos estão 

dispostos sobre um dado segmento da superfície terrestre. Por meio dela, as 

estruturas dimensional e funcional da rede urbana são compreendidas. 

A interação destas diferentes estruturas resultou, por exemplo, na clássica 

configuração da rede urbana brasileira que divide e hierarquiza as cidades de acordo com o 

número de habitantes e a concentração de atividades industriais. Esta classificação em 

metrópoles nacionais, metrópoles regionais, metrópoles regionais incompletas, centros 

regionais e cidades pequenas, vem sendo questionada (SANTOS, 1979; 1997b; CORRÊA, 

2001; 2004) desde os anos de 1970, devido à fluidez com que o capital vem se difundindo 

no território nacional, aproveitando todas as possibilidades que o meio técnico-científico-

informacional, lhe propicia para extração da mais-valia nos mais recônditos lugares do país. 

A ampliação e a melhoria, sobretudo da malha rodoviária e dos meios de 

comunicação, têm reduzido as distâncias para o capital, possibilitando a desconcentração 

 1275



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

das atividades econômicas das metrópoles (especialmente da indústria), a redefinição dos 

fluxos migratórios, a expansão das atividades terciárias e, conseqüentemente, a própria 

reorganização da rede urbana brasileira. 

Spósito (1999, p. 93), chama atenção para o fato que “atualmente, há possibilidades 

múltiplas de relações entre cidades de diferentes padrões, sem que necessariamente, elas 

se estabeleçam hierarquicamente”. Neste contexto, podemos dizer que embora as 

pequenas cidades ainda recorram, geralmente, às cidades intermediárias mais próximas em 

busca de certos serviços ou comércio, elas já se articulam, também, diretamente e 

instantaneamente, com as metrópoles e com o mundo. Por isso, na “nova urbanização 

brasileira” (SANTOS, 1998a) que vem se desenhando, as cidades pequenas e as cidades 

médias têm seus papéis redefinidos. 

Conforme Santos (1998b, p. 152) “[...] as cidades de porte médio passam a acolher 

maiores contingentes de classes médias, um número crescente de letrados, indispensáveis 

a uma produção material, industrial e agrícola, que se industrializa”. As cidades pequenas 

ou “locais”, por conseguinte, também mudam de conteúdo, como afirma o mesmo autor. 

“Antes, eram as cidades dos notáveis, hoje se transformam em cidades econômicas” 

(SANTOS, 1998b, p. 148). Porém, é válido ressaltar que esta modernização propiciada pela 

inserção das cidades médias e pequenas na Globalização é desigual e seletiva, não sendo 

um processo homogêneo para todo território brasileiro. 

Há diferenças consideráveis entre as cidades médias e pequenas da região Sudeste 

e as da região Nordeste, por exemplo. As diferenças são resultantes das dinâmicas distintas 

que geraram padrões demográficos, produtivos e de rendas diferenciados. Reportando-nos 

ao estudo de Engel & Soares (2004) sobre a dinâmica das pequenas cidades da rede 

urbana do cerrado mineiro (polarizadas por Uberlândia), podemos arriscar dizer que existem 

semelhanças e grandes diferenças em relação à Sobral e as cidades pequenas da sua 

hinterlândia. 

Entre as cidades médias metropolitanas e não metropolitanas há também dinâmicas 

espaciais heterogêneas (ANDRADE & SERRA, 1997). Isto reforça a necessidade de 

análises específicas sobre as realidades destes espaços urbanos. 

Estas transformações pelas quais as cidades médias e pequenas vêm passando, 

tem suscitado a elaboração de diversos estudos geográficos (DEUS, 2004; MICHELLOTTO, 

2004). Depois de muitos anos sendo preteridas em relação às metrópoles, vem crescendo 

no seio da Geografia Urbana, a preocupação em entender a dinâmica do território brasileiro 

a partir da realidade das cidades médias e pequenas. 
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A própria definição do que é uma cidade média e uma cidade pequena já é uma 

questão polêmica (DEUS, 2004; FRESCA, 2001) que não cabe, no momento, aprofundar. 

Destarte, consideraremos cidades pequenas como as unidades urbanas com 

população de até 100 mil habitantes; e cidades médias como aquelas que têm, segundo o 

IBGE, entre 100 e 500 mil habitantes. Estas definições, inicialmente, nos possibilitarão 

desenvolver a pesquisa e aprofundar, no futuro, outras classificações que não se restringem 

ao quantitativo populacional. 

Nesta perspectiva, compartilhamos da visão de Amora (1999, p. 30) ao destacar que 

“a definição de cidade envolve uma série de atributos que por certo inclui o demográfico, o 

predomínio do construído sobre o não-construído, mas, sobretudo, as inter-relações que se 

dão em todos os níveis: econômico, social, político etc., remetendo ainda a definição de 

urbano”. 

Neste contexto, faz-se importante destacar que compreendemos Sobral como uma 

cidade média, uma “capital regional”, em virtude do seu contingente populacional, mas 

também do seu grau de polarização, do seu comércio, dos seus serviços, ou seja, do papel 

que sua estrutura urbana exerce nos demais municípios integrantes da Região Norte do 

Ceará. Assim, buscaremos analisar as redes de comércio e serviços entre Sobral e quatro 

cidades pequenas da sua área de influência, tendo como balizamento teórico, a reflexão 

abaixo proposta por Milton Santos sobre a “nova urbanização”: 

Hoje, assistimos à especialização funcional das áreas e lugares, o 

que leva à intensificação do movimento e à possibilidade crescente 

de trocas. Por isso, crescem não só as grandes cidades, mas 

também as cidades médias. Quanto maior a inserção da ciência e 

tecnologia, mais um lugar se especializa, mais aumenta o número, 

intensidade e qualidade dos fluxos que chegam e saem de uma área. 

Esse processo pode conduzir à estagnação ou mesmo ao 
desaparecimento das cidades pequenas. A diminuição relativa dos 

preços dos transportes, sua qualidade, diversidade e quantidade, cria 

uma tendência ao aumento do movimento [...] (SANTOS, 1998b, p. 

51. Grifo nosso). 

 Sendo assim, analisaremos em seguida, como a “modernização” e a expansão do 

setor terciário em Sobral tem redefinido suas funções regionais e influenciado na dinâmica 

urbana de alguns pequenos municípios da sua hinterlândia. 

As influências da polarização e da terciarização de Sobral em algumas cidades 
pequenas da sua hinterlândia 

 1277



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

A cidade de Sobral está localizada na porção noroeste do Estado do Ceará, a 230 

km da capital Fortaleza (Mapa 1). Considerada uma cidade de porte médio, Sobral é 

marcada pelo clima quente e seco (semi-árido). A cidade tem um destaque no contexto da 

rede urbana cearense desde o início do século XVIII, quando passara a ser um importante 

núcleo pecuário-algodoeiro do Sertão Norte do Estado. A charque, o couro, o algodão, os 

óleos vegetais, a cera e o chapéu de palha de carnaúba (CARACRISTI, 1999) foram os 

principais produtos que, ao longo do tempo, inseriram a cidade nas redes do comércio 

mundial, destacando-a dos municípios adjacentes e do interior de todo o Ceará. 

Desde meados do século passado, o crescimento urbano de Sobral vem se 

destacando no sistema de cidades que formam a rede urbana cearense. Em 1950, a taxa de 

urbanização da cidade (37,75%) já superava a do Estado (25,5%), o que persistiu nos 

recenseamentos subseqüentes, chegando Sobral a apresentar no Censo 2000 (IBGE), 

86,62% da população residindo nas sedes do município e dos distritos, enquanto no Ceará 

este valor decai para 71,53%. 

Nas últimas décadas, Sobral tem registrado um crescimento e um dinamismo 

econômico que se devem, mormente à captação de investimentos externos para as suas 

indústrias, à modernização e à diversificação dos seus serviços que juntamente a sua 

histórica função de centro comercial tornaram-na um pólo regional que influencia cerca de 

cinqüenta municípios da Zona Norte do Estado (Mapa 1). 

Em 2000, o valor do Índice de Desenvolvimento Humano de Sobral foi de 0,698, 

obtendo assim a 7ª colocação no ranking do Estado. O PIB per capita do município, em 

2002, foi de 5.474 reais, bem acima da média cearense que foi de 3.182 reais (CEARÁ, 

2004). 

Embora o setor industrial seja o que mais contribui na composição do Produto 

Interno Bruto (PIB) de Sobral (64,93%, em 2000), verifica-se também a ascensão do setor 

de serviços que, em 1993, representava 20% do PIB municipal, saltando para 33,77%, em 

2000. Neste mesmo ano, a agropecuária confirmou a pouca representatividade que tem na 

economia do município, com apenas 1,30% da produção (SEBRAE/CE, 1999; CEARÁ, 

2004). 

TABELA 1: População ocupada por subsetor de atividades - Sobral - Outubro/2002 

 Subsetor   %  Estimativa 
Industrias de transformação  30,59  12.834 
Construção Civil   6,24  2.618 
Comércio  19,52  8.189 
Serviços  37,42  15.700 
Outros   6,23  2.613 
Total  100,00  41.954 

  Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sobral / Pesquisa Direta - IDT 
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A expressão do setor industrial na cidade se deve à instalação de algumas indústrias 

de transformação (como a Fabrica Portland de Cimento - 1964; a moageira Serra Grande - 

1964; e a Grendene – 1993) que contribuem para a arrecadação de tributos e para a 

ocupação (com baixos salários) de grande parte da população (Tabela 1). 

 O fato da indústria hoje assumir o papel de atividade motriz da economia de Sobral 

também se deve aos subsídios fiscais oriundos das políticas de desenvolvimento regional 

implementadas pela SUDENE através do “Projeto Universitário de Desenvolvimento 

Industrial do Nordeste” (PUDINE), criado em 1966, e, especialmente, do “Programa 

Nacional de Apoio às Capitais e Cidades de Porte Médio” (PNCCPM), desenvolvido entre os 

anos de 1974/1978 (HOLANDA, 2000, p. 45-67). 

Este último programa foi baseado na “Teoria dos Pólos de Desenvolvimento”, do 

economista François Perroux, a qual foi amplamente aplicada no Brasil a partir dos anos 

1960. Andrade (1965, p. 64) resume esta teoria afirmando que: 

[...] Para Perroux o pólo é o centro econômico dinâmico de uma 

região, de um país ou de um continente, e que o seu crescimento se 

faz sentir sobre a região que o cerca de vez que ele cria fluxos da 

região para o centro e refluxos do centro para a região. O 

desenvolvimento regional estará, assim, sempre ligado ao do seu 

pólo. 

 Então, as cidades médias foram incentivadas, através do PNCCPM, a se 

transformarem em pólos de desenvolvimento, abrigando as indústrias que se 

desconcentravam das metrópoles. Na teoria, imaginava-se que o desenvolvimento local 

gerado com a industrialização das cidades intermediárias se irradiaria para as pequenas 

cidades sob a sua influência. 

Desse modo, com esta política, o Estado esperava reverter a polarização das 

metrópoles, sobretudo de São Paulo e Rio de Janeiro, e frear os fluxos migratórios que já 

provocavam as deseconomias de aglomeração nestes grandes centros urbanos do país. 

Em Sobral, a pré-existência e a importância histórica das atividades terciárias, 

principalmente por a cidade ter sido sempre um centro comercial localizado no 

entroncamento de acesso a diversos municípios, possibilitou que ela fosse “eleita” para 

abrigar um pólo industrial e, conseqüentemente, se transformar numa “capital regional”. 

Porém, o crescimento que a cidade tem apresentado através da industrialização e da 

terciarização, sobretudo na última década, também é usado pelas elites e lideranças locais 

para construir no imaginário coletivo a idéia da “modernização política” vivenciada na cidade 

nas duas últimas gestões do Prefeito Cid Ferreira Gomes (1997-2000 / 2000-2004). Na 
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primeira, o slogan “Sobral no rumo certo” vai direcionar as “ações estruturantes” como a 

pavimentação e a ampliação das vias urbanas, a expansão do saneamento, a revitalização 

e o tombamento do patrimônio histórico, a construção de casas populares, etc (MARIA 

JÚNIOR, 2004). Estas ações estão fortemente ancoradas em estratégias de marketing 

urbano que “vendem” Sobral como sinônimo da perfeita coexistência do moderno e do 

provinciano, “da opulência e da tradição” (FREITAS, 2000), o que servirá como slogan para 

o segundo mandato: “Sobral: presente, passado e futuro”. 

Na edição de 03/12/2000, a revista Exame indica Sobral entre as trinta melhores 

cidades médias de todo o Brasil (MARIA JÚNIOR, 2004, p. 81). Isto eleva as ações e 

estratégias de promoção e venda da cidade para todo o Brasil e também para o mundo. 

Dentre as várias estratégias de marketing urbano, há o “Manual para investir em Sobral” 

(http://www.sobral.ce.gov.br), no qual o prefeito Cid Gomes apresenta a cidade como “um 

destino privilegiado para investimentos”. 

Os impactos deste crescimento de Sobral também são sentidos pelas pequenas 

cidades da sua hinterlândia, as quais passam a buscar, cada vez mais, empregos, comércio 

e serviços na capital regional. 

Observa-se na Tabela 1 o destaque da população ocupada nos subsetores de 

serviços e de comércio, o que está relacionado à crescente “terciarização” do espaço 

urbano em escala global (CASTILHO, 1998), e, localmente, à maior imbricação das 

atividades secundárias com as terciárias. Rochefort (apud ANDRADE, 1967, p. 78-9) explica 

que: 

Existe uma ligação de certo modo permanente entre a potência dos 

serviços de enquadramento terciário de uma cidade e a importância 

industrial da mesma. Essa vinculação é dinâmica em dois sentidos: 

a expansão da indústria provoca a multiplicação dos serviços e a 

presença de serviços numerosos e variados atrai novas indústrias. 

Esta dinâmica tem influenciado no aumento e diversificação do comércio varejista de 

Sobral, no crescimento dos serviços bancários, de educação (destacando-se o papel da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA), das clínicas médicas especializadas, dos 

transportes, entre outros serviços públicos de “interesse social” e privados de “interesse 

econômico”. 

Coexistem em Sobral um comércio “primitivo” do mercado público, das mercearias, 

dos ambulantes etc., com um comércio “moderno” dos hipermercados, das lojas de 

eletrodomésticos, de informática, entre outras. Assiste-se nos últimos anos na cidade a 

descentralização do comércio da sua área central, especialmente com a instalação dos 

 1280 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

hipermercados Pinheiros e Super Lagoa, os quais têm “puxado” também a desconcentração 

de alguns serviços como os bancos, correios, cinema..., para outros bairros da cidade. 

A criação de uma linha de ônibus circular e a proliferação de topicks e moto-taxis têm 

melhorado a articulação - que ainda é bastante deficiente - entre os diversos bairros de 

Sobral, contribuindo também para que o desenvolvimento do comércio seja um dos vetores 

da expansão territorial da própria cidade. 

Em relação aos serviços, a educação e a saúde se configuram como os principais 

atrativos que intensificam as redes de relações entre Sobral e as cidades pequenas da sua 

hinterlândia. 

Os pequenos municípios de Cariré, Graça, Groaíras e Varjota estão localizados na 

área de influência direta de Sobral, distando desta capital regional cerca de 42, 72, 24 e 

73km, respectivamente. Cariré e Groaíras fazem fronteira ao Sul com a cidade média (Mapa 
1). Estas duas cidades locais, juntamente com Graça - situada a Sudoeste da cidade primaz 

-, integram a Microrregião de Sobral, delimitada pelo IBGE. Varjota, localizada ao Sul de 

Sobral, faz parte de outra Microrregião de Planejamento, a de Ipu. 

A rede viária que interliga Sobral a estas cidades pequenas tem como eixo central a 

BR-222 que corta a cidade primaz e se complementa com as seguintes vias estaduais: a 

CE-183 para dar acesso a Cariré e Varjota; a CE-178, para Groaíras; e com as CE-

442/253/351 para Graça. 

Este sistema viário constitui o principal meio de ligação e de circulação diária de 

diversos fluxos entre os centros urbanos que compõem a rede urbana regional. A evolução 

e a “modernização” dos meios de transporte coletivo têm sido os principais vetores 

responsáveis pela maior articulação inter-urbana entre Sobral e sua hinterlândia. 

O surgimento das tranportadoras particulares de ônibus e, especialmente, das 

“topicks” (também conhecidas como vãs, peruas e bestas) vêm substituindo “os antigos 

‘paus-de arara’ e os velhos ônibus das linhas intermunicipais” (MARIA JÚNIOR, 2004, p. 

85), que na maior parte das cidades locais, limitavam os fluxos da população de baixa renda 

a se descolarem aos centros maiores apenas uma ou duas vezes ao dia – no início da 

manhã e/ou final da tarde. Transportadoras como a Guanabara, a Horizonte, a Linhares, a 

Uruburetama, entre outras, têm se difundido e aumentado sua área de abrangência na 

Região Norte do Ceará, disputando a população de baixo poder aquisitivo com as “topicks” 

que vêm se multiplicando rapidamente como transporte alternativo e como opção informal 

de refúgio do “desemprego estrutural”. Ademais, o asfaltamento das rodovias interioranas 

também acelerou e facilitou estes deslocamentos. 
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Então, este aumento na oferta de ônibus e topicks nos pequenos municípios tem 

“reduzido as distâncias” entre estes e a capital regional, possibilitando a intensificação de 

diversos fluxos, sobretudo de comércio e de serviços. Hoje, as populações das cidades 

locais se deslocam diariamente a Sobral com mais freqüência, em menos tempo e com um 

custo menor, pois existe uma concorrência de preço entre as topicks, entre as 

transportadoras de ônibus e entre ambas categorias. 

Cidades locais como Groaíras e Varjota estão nas rotas de diversos ônibus e topicks 

que fazem a ligação de Sobral com outras pequenas cidades mais longínquas, 

possibilitando, assim, que as populações destas duas tenham maiores opções de 

deslocamento, com intervalos de espera bem menor, quando comparadas com outros 

municípios circunvizinhos. 

Os primeiros ônibus e topicks que partem das cidades locais em direção à Sobral 

saem por volta das quatro ou cinco horas da madrugada, especialmente em direção à Santa 

Casa de Misericórdia e ao Mercado Público de Sobral. Nas horas seguintes, o fluxo é 

intenso, pois estudantes dos colégios particulares, universitários, trabalhadores e donas de 

casa também se descolam à capital regional. Parte desta população retorna às cidades 

pequenas de origem no final da manhã e outros no final da tarde. À noite, prevalece o fluxo 

de universitários que, geralmente, deslocam-se para Sobral com ônibus de propriedade das 

prefeituras dos seus municípios. 

Vale salientar que para a classe média e, sobretudo para a “elite” dos pequenos 

municípios, o automóvel particular é a opção mais usual de deslocamento para as cidades 

maiores. 

Se a modernização dos transportes, por um lado, quebra com a “velha” hierarquia 

urbana, possibilitando às populações destas cidades pequenas se deslocarem para Sobral 

e/ou diretamente para Fortaleza (metrópole regional); por outro lado, ela também influencia 

na organização e na dinâmica destes pequenos municípios, especialmente na oferta de 

serviços particulares e na expansão do comércio local. 

Os pequenos comerciantes das bodegas, dos armarinhos, das feiras livres, etc., 

assim como o dentista, o “médico da família”, o advogado, o contador, entre outros 

prestadores de serviço “ilustres” das cidades locais, vêem-se diante da concorrência dos 

maiores centros urbanos que oferecem maior diversidade e, muitas vezes, melhor qualidade 

e menor preço pelos produtos e serviços ofertados. Assim, o barateamento e a facilidade de 

transportes têm levado, em muitos casos, a um decréscimo e estagnação do embrionário 

setor terciário destas pequenas cidades. 
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No entanto, convém aqui reforçar que esta “abertura” do terciário local à 

concorrência com outras cidades maiores, também pode ser salutar, pois, muitas vezes, ela 

instiga a melhoria da qualidade dos produtos e dos serviços ofertados para “prender” a 

clientela que já tem mais opção de escolha. Faz-se, portanto, necessária uma análise 

específica para avaliar a evolução do terciário em cada cidade local - conforme 

pretendemos, no futuro, em relação aos quatro pequenos municípios selecionados para este 

estudo. 

TABELA 2: Perfil demográfico de Sobral, Cariré, Graça, Groaíras e Varjota - 2000 

TGCA* 1991/2000 
(%) 

 
CIDADES 

POP. 
TOTAL 
Mil/Hab 

POP. URBANA 
Absoluta e Taxa de 

Urbanização (%) 

POP. RURAL 
Absoluta e 

Relativa (%) Total Urbana Rural 

DENS. 
DEMOG. 
hab/km2

Sobral 155.276 134.508 (86,63%) 20.768 (13,37%) 2,21 2,91 -1,42 73,25 

Cariré 18.617 5.459 (29,32%) 13.158 (70,68%) 0,53 4,04 -0,63 26,29 

Graça 14.813 4.838 (32,66%) 9.975 (67,34%) 0,34 10,24 -2,35 56,95 

Groaíras 8.741 5.588 (63,93%) 3.153 (36,07%) 0,88 2,14 -1,02 56,25 

Varjota 16.593 13.479 (81,23%) 3.114 (18,77%) 2,35 3,40 -1,26 74,84 

*Taxa Geométrica de Incremento Anual. 

Fonte: Censo Demográfico 2000 – IBGE; Anuário Estatístico do Ceará – 2002/2003. 

Disponível em: http://www.iplance.ce.gov.br Acesso em: 05 nov. 2004 

A análise de outros dados ainda nos possibilita, contudo, tecer algumas 

considerações acerca das redes de comércio e de serviços entre Sobral e as cidades 

pequenas de Cariré, Graça, Groaíras e Varjota. Estas quatro cidades locais pesquisadas 

apresentam, conforme o Censo 2000 do IBGE, uma população total inferir a 20 mil 

habitantes (Tabela 2). Dentre elas, Cariré foi a que registrou maior contingente populacional 

(18.617 habitantes). Porém, devido à expressão de sua área (711,2 km2), ela foi, das quatro 

cidades, a que apresentou menor densidade demográfica (26,29 hab/km2). 

Varjota, por outro lado, foi a cidade pequena que mais cresceu entre 1991 e 2000, 

acusando uma taxa geométrica de incremento anual de 2,35%, o que supera, inclusive a 

taxa de crescimento de Sobral (2,21%) neste mesmo período (Tabela 2). 

No que concerne à distribuição da população, Cariré e Graça têm mais da metade 

dos seus habitantes residindo na zona rural, enquanto Groaíras e Varjota, inversamente, 

apresentam mais da metade da população habitando na zona urbana (Tabela 2). 

Faz-se interessate observar na Tabela 2 que a urbanização vem se expandindo 

nestas pequenas cidades, pois todas registraram, entre 1991 e 2000, uma taxa geométrica 

de crescimento urbano anual positiva. O decréscimo da população rural neste período 

também foi constatado nos quatro pequenos municípios e na cidade primaz (Tabela 2). 
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Esta urbanização das cidades locais acompanha o crescimento que as populações 

residentes nas sedes dos municípios e dos distritos vêm registrando no Brasil, assim como o 

próprio processo de urbanização em curso no espaço mundial. 

Porém, depreende-se, a partir da leitura da Tabela 2, que estas cidades têm 

vivenciado um crescimento urbano diferenciado desde a última década. Não obstante, 

Varjota (81,23%) tenha apresentado a maior taxa de urbanização em 2000, Graça e Cariré 

lideraram a média de crescimento urbano anual, com 10,24% e 4,04%, respectivamente, 

entre 1991 e 2000. Neste período, a urbanização destes municípios, excetuando Graça, 

ultrapassou até a de Sobral (Tabela 2), a qual registrou um crescimento econômico 

expressivo no último decênio. 

É válido ressaltar que a liderança disparada da urbanização do Graça (10,24%) 

nesta década, deve-se ao fato do município ter se emancipado recentemente (1987), 

passando então, nos anos subseqüentes, a constituir equipamentos e instituições público-

administrativas que atraíram a população para o núcleo da cidade. 

TABELA 3: Perfil sócio-econômico de Sobral, Cariré, Graça, Groaíras e Varjota - 2000 

 

CIDADES IDH 
(RANKING/CE) 

PIB PER 
CAPITA 

PIB (%) 
AGROPECUÁRIA 

PIB (%) 
INDÚSTRIA 

PIB (%) 
SERVIÇOS

Sobral 0,698 (7) 4.973 1,30 64,93 33,77 

Cariré 0,622 (111) 1.246 17,53 3,89 78,59 

Graça 0,593 (158) 1.081 12,97 1,49 85,54 

Groaíras 0,653 (44) 1.338 12,53 2,54 84,93 

Varjota 0,668 (29) 1.268 12,35 3,93 83,72 

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará – 2002/2003. Disponível em: 

http://www.iplance.ce.gov.br Acesso em: 05 nov. 2004 

A análise geral dos dados das Tabelas 3 e 4 nos incita ventilar que a urbanização em 

curso nestas pequenas cidades, nem sempre representa melhoria da qualidade de vida dos 

seus citadinos, pois a concentração de renda e do poder político nas mãos de um pequeno 

número de famílias “ilustres”, geralmente, provoca um baixo desenvolvimento sócio-espacial 

dos municípios e a carência na oferta de serviços básicos à população. 

TABELA 4: Estabelecimentos comerciais por setor e oferta de alguns serviços em 
Sobral, Cariré, Graça, Groaíras e Varjota 

ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS - 2001 

 

OFERTA DE ALGUNS SERVIÇOS -1998 
 

CIDADES 

To- 

tal 

Ataca 

dista 

Vare 

jista 

Posto de 

Saúde 

Hospital e 

Maternidade 

Total de 

Escolas* 

 

Correios 
 

Bancos 

Sobral 1.976 80 1.896 4 4 191 1 6 
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Cariré 136 - 136 4 - 46 1 1 

Graça 33 - 33 2 - 30 1 - 

Groaíras 127 - 127 2 - 24 1 - 

Varjota 221 - 221 2 1 39 1 1 

*Ano 1999 

Fonte: Perfil Municipal 2000 (Sobral, Cariré, Graça, Groaíras e Varjota), do IPECE. 

Disponível em: http://www.iplance.ce.gov.br Acesso em: 05 nov. 2004 

Em 2000, por exemplo, enquanto Sobral ficou na 7ª colocação no Estado de melhor 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), os quatro municípios analisados na sua área de 

influência apresentaram um índice bem inferior (Tabela 3), sobretudo Cariré (111ª posição) 

e Graça (158ª posição) quando comparados entre os 184 municípios que compõem o 

Estado. 

Esta discrepância social entre a capital regional e as cidades locais também é 

denunciada pelo Produto Interno Bruto (PIB) per capita destes municípios. A média de toda 

a receita gerada em 2000, dividida pela população de Sobral é cerca de quatro vezes 

superior (4.973) a de qualquer uma das quatro cidades em estudo (Tabela 3). Embora 

saibamos que estes índices e médias “camuflam” problemas como a concentração de renda 

e as desigualdades sociais vivenciadas em muitos destes pequenos municípios, eles nos 

ajudam, mesmo que parcialmente, a compreender o enquadramento sócio-econômico 

destes centros na rede urbana regional. 

A comparação do PIB por setores econômicos, em 2000, entre a cidade média de 

Sobral e as cidades locais em apreço também revela nuanças das disparidades 

apresentadas por estas últimas em relação à capital regional. Nas economias das cidades 

pequenas, a agropecuária ainda é um setor importante quando comparada a Sobral que, 

contrariamente aos quatro pequenos municípios, tem a indústria como carro-chefe da sua 

economia (Tabela 3). 

Esta relativa importância da agropecuária nas cidades pequenas está atrelada à 

expressão que a população rural ainda tem – mesmo em franca decadência – nestes 

municípios (Tabela 2). Em 1997, o Banco do Nordeste detectou que as vocações 

econômicas dos quatro pequenos municípios estavam ligadas à agropecuária e que as 

atividades de alta prioridade para investimentos eram: o cultivo do algodão herbáceo 

sequeiro, a fabricação de derivados do leite; a bovinocultura e a caprinocultura corte semi-

intensiva (CEARÁ, 2000). 

Porém, as atividades primárias em diversas pequenas cidades nordestinas são 

historicamente marcadas pela produção extensiva voltada, muitas vezes, para a 

subsistência, assim como pela carência de políticas efetivas que ajudem as populações 
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rurais a se fixarem no campo. Eis os porquês também das cidades locais em análise 

estarem registrando um aumento positivo da taxa de urbanização, porém todas inferiores à 

capital regional (Tabela 2). 

Ao mesmo tempo em que ocorre este êxodo rural no interior dos municípios 

pequenos, também acontecem os êxodos rural e ubano inter-municipais, ou seja, a 

migração das populações rural e urbana das cidades locais em direção à cidade primaz. 

O crescimento das atividades secundárias e terciárias em Sobral, nas últimas 

décadas, vem atraindo a população das pequenas cidades da sua hinterlândia a migrarem 

para esta cidade média, buscando sua inserção no mercado de trabalho. Este movimento 

migratório inter-urbano tem, conseqüentemente, influenciado no aumento da urbanização de 

Sobral nas últimas décadas. 

De acordo com o IBGE, 7.018 pessoas não-naturais de Sobral estavam residindo na 

cidade em 1996. Destas, 5.786 eram oriundas de outros municípios cearenses (Tabela 5), 

os quais, na sua maioria, devem ser das cidades pequenas que fazem parte da sua 

hinterlândia. Esta “corrida” das populações das cidades pequenas para a cidade média tem 

provocado a queda no ritmo e até o decréscimo populacional em algumas destas primeiras. 

Entre as quatro pequenas cidades em apreço, Varjota foi a que apresentou, em 

1996, maior número de imigrantes (891) de outras cidades do Estado; fato este que explica, 

em parte, as expressivas taxas de urbanização (2000) e de incremento anual (1991/2000) 

deste município (Tabela 2). 

TABELA 5: Perfil migratório de Sobral, Cariré, Graça, Groaíras e Varjota 

Pessoas que trabalhavam ou estudavam 
em outro município da UF* - 2000 

 

CIDADES Pessoas não-naturais do 
município de origem da 
mesma UF* - 1996 15 a 24 anos 25 a 64 anos 

Sobral 5.786 354 412 

Cariré 628 259 251 

Graça 181 60 15 

Groaíras 180 139 152 

Varjota 891 139 75 

*Unidade da Federação 

Fonte: Contagem da População - 1996; Censo 2000 – Migrações – IBGE. Disponível 

em: http://www.ibge.gov.br Acesso em: 05 nov. 2004 

Andrade & Serra (1997) constataram que entre 1970/1991, a participação das 

cidades com menos de 20 mil habitantes no crescimento da população nacional decaiu para 

13,2% em relação ao período de 1950/1970, quando era de 22,12%. Em Sobral, este 
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período de 1970/1999 coincide com a implementação da política nacional de fortalecimento 

das cidades médias através dos incentivos da SUDENE para a industrialização da cidade. 

Portanto, o decréscimo populacional registrado nos municípios com menos de 20 mil 

habitantes tem como uma das principais causas o êxodo rural e urbano das populações 

locais para as cidades de porte médio que se industrializavam. 

Diariamente, também ocorrem as migrações pendulares de trabalhadores e 

estudantes que se deslocam para outras cidades e retornam no mesmo dia para o lugar de 

origem. Na Tabela 5 podemos ver, por exemplo, que entre as quatro cidades pequenas 

analisadas, Cariré foi a que apresentou, em 2000, maior número destes migrantes entre as 

faixas etárias de 15 a 24 anos (259 pessoas) e de 25 a 64 (251 pessoas). Acredita-se, que 

grande parte das escolas e dos trabalhos buscado por estas pessoas esteja localizada na 

cidade de Sobral, fato este que comprova o papel polarizador que esta cidade exerce sob a 

sua hinterlândia. 

No rastro da terciarização que se alastra em escalas nacional e global, Cariré, Graça, 

Groaíras e Varjota acusaram em 2000 uma participação substancial dos serviços na 

totalização dos seus PIB’s (Tabela 3). Em todas quatro cidades, os serviços 

corresponderam neste ano a mais de 75% de tudo o que foi produzido, diferenciando-se de 

Sobral onde o PIB de serviços não equivaleu nem a metade do total da produção neste 

mesmo período. 

No entanto, esta expressão do PIB dos serviços nestas pequenas cidades não 

representa, na realidade, uma diversidade e boa oferta do comércio e dos serviços locais. 

Ao contrário, estas cidades carecem inclusive da oferta de alguns serviços básicos, como 

por exemplo, Graça e Groaíras, que em 1998, se quer tinham um banco ou um 

hospital/maternidade (Tabela 4). 

Esta participação expressiva dos serviços no PIB destes quatro municípios 

analisados em 2000, deve-se, mormente, à concentração de trabalhadores nos serviços 

públicos administrativos, o que tem transformado as Prefeituras nos principais “cabides de 

emprego” destes locais. Esta é uma estratégia política “corriqueira” em diversos pequenos 

municípios brasileiros, onde as elites locais perpetuam o status quo dominante através da 

criação e da distribuição de empregos temporários entre parentes e aliados políticos. 

Os estabelecimentos comerciais também integram o PIB dos serviços. Porém, em 

2001, nos municípios pequenos em análise, o comércio era totalmente varejista (Tabela 4), 

predominando, como é típico das cidades locais, as bodegas, mercearias, pequenos 

mercantis, o mercado público, lanchonetes e as padarias com a oferta de gêneros 

alimentícios; as pequenas lojas, boutiques e armarinhos com vestuários, miudezas, e 
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perfumarias; os armazéns de material de construção, entre outros estabelecimentos de 

menor expressão. 

Ademais, observa-se na Tabela 4 que em relação à quantidade e aos tipos de 

estabelecimentos comerciais, em 2001, Sobral se configura como a cidade primaz, 

concentrando um total de 1.976 estabelecimentos, dos quais 80 são atacadistas, ou seja, 

além de abastecerem o comércio local também suprem a demanda do comércio varejista 

das pequenas cidades da sua hinterlândia. Assim, o comércio de Sobral abastece 

duplamente estes pequenos municípios: diretamente, quando as populações dos pequenos 

municípios se deslocam até Sobral para aproveitar a diversidade do seu comércio varejista; 

e indiretamente, quando os armazéns e depósitos atacadistas fornecem mercadorias para o 

comercio varejista destes pequenos municípios. 

No tocante aos serviços de saúde das cidades locais em apreço, há predominância 

de postos de saúde (muitas vezes em condições precárias) para atender os pacientes com 

problemas mais simples. Os casos mais graves são diretamente encaminhados a Sobral, 

perpetuando o seu papel de pólo de saúde regional. 

Atualmente, Sobral concentra uma série de clínicas particulares especializadas e a 

Santa Casa da Misericórdia, hospital público que atende pacientes oriundos de 61 

municípios da Zona Norte do Estado, sendo o principal “atrativo” dos serviços de saúde da 

cidade. A Santa Casa, que está preste a se tornar um hospital-escola, disponibiliza 400 

leitos para internamentos, atendendo uma média diária de 185 pacientes na emergência e 

347 em consultas ambulatoriais. Em 2003, 9.511 cirurgias foram realizadas, numa média de 

26 por dia (REBOUÇAS & MARQUES, 2004, p. 10). 

Os serviços de educação, por sua vez, também reforçam a polarização de Sobral, 

pois é nesta cidade que se localiza a sede e os principais cursos da UVA, a qual é a única 

universidade pública da Região Norte do Estado. 

A UVA oferece, atualmente, vinte e três cursos de graduação regulares na sua sede, 

tendo matriculado, em 18 destes cursos, 10.565 alunos em 2003. Há também os campi 

avançados, instalados em alguns municípios da região, os cursos de pós-graduação Latu 

Sensu e os cursos em regime especial e parcelado que são ofertados nos meses de férias 

em diversos municípios do Norte do Ceará e até em outros Estados como o Maranhão e 

Piauí. 

Na década de 1990, também foi instalado na cidade, assim como em outros pólos do 

Estado, o Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC), o qual oferta uma “educação 

profissionalizante” pós-secundária. Os cursos de irrigação, saneamento ambiental, 
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tecnologia de alimentos e eletromecânica visam formar técnicos ou “tecnólogos” para o 

mercado de trabalho regional (MARIA JÚNIOR, 2004, p. 93). 

Ademais, Sobral concentra o maior número de escolas, apresentando uma grande 

discrepância em relação aos quatro pequenos municípios estudados (Tabela 4). Em 1999, o 

município tinha 191 escolas, das quais 52 eram da rede particular. Os colégios e cursinhos 

pré-vestibulares, os cursos de idioma e de informática atraem uma grande clientela de 

alunos oriundos das classes média e alta de toda a região. 

Assim sendo, os dados apresentados nas tabelas anteriores - mesmo com suas 

limitações - demonstram a expressão de Sobral e a polarização que exerce nos pequenos 

municípios analisados. O aumento da industrialização e a expansão crescente do seu setor 

terciário configuram Sobral como um lugar central na rede urbana regional, para onde 

convergem os fluxos oriundos dos municípios da sua área de influência. 

Considerações Finais 

As reflexões apresentadas são “pistas” iniciais para analisarmos com mais 

profundidade a problemática aqui proposta. Partimos da hipótese compartilhada com Maria 

Júnior (2004) de que as melhorias dos meios de transporte e comunicação, nos últimos 

anos, ao mesmo tempo em que vêm quebrando com a clássica hierarquia da rede urbana 

regional (interligando diretamente os fluxos das cidades pequenas com as cidades médias e 

as metrópoles), também têm gerado uma maior concentração de atividades em Sobral, 

aumentando assim a estagnação econômica e a pobreza nas pequenas cidades sob a sua 

influência. 

 O cotejamento dos aportes teóricos com os dados estatísticos dos quatro pequenos 

municípios selecionados nos faz apontar para a confirmação dessa suposição. Diversos 

estudos, como o de Andrade & Serra (1997, p. 25), também reforçam a nossa observação 

de que ao invés das cidades médias “irradiarem” desenvolvimento para as suas áreas de 

influência - conforme previam as políticas urbanas dos anos 70 -, estes “pólos”, cada vez 

mais concentram riquezas. Esta tendência fica mais acentuada, pois vivemos um momento 

histórico em que a técnica, a ciência e a informação ampliaram ainda mais a racionalidade 

do capital e, conseqüentemente, a exclusão de pessoas e lugares. 

Neste sentido, a “modernização” vivenciada em Sobral deve ampliar as suas 

relações com o mundo e continuar reforçando o seu papel de cidade-pólo regional, 

agravando, conseqüentemente, para as pequenas cidades, problemas, dentre outros, como 

o esvaziamento populacional, a estagnação econômica e a maior dependência de produtos 

e serviços técnicos e especializados. 
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Todavia, faz-se pertinente auscultar acuradamente a evolução urbana destes 

pequenos municípios, a estrutura e a dinâmica dos seus comércios, a oferta e a diversidade 

dos seus serviços, no intuito de recompor a gênese e a dinâmica destes espaços. 

Destarte, estes são desafios futuros... 
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