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A região de influência de Brasília



Regiões de influência das cidades

Quadro de referência da rede urbana brasileira

utilizado para subsidiar o planejamento e as

decisões quanto à localização das atividades

econômicas de produção e consumo, quer na

esfera pública, quer na esfera privada.

 Hierarquia dos centros urbanos

 Delimitação das regiões de influência 

associadas a estes centros



Centros de Gestão do Território

Cidades onde se localiza grande diversidade de órgãos do 

Estado e sedes de empresas, e a partir das quais são tomadas 

decisões que afetam direta ou indiretamente um dado espaço

Gestão Federal

Gestão Empresarial

Equipamentos e 

Serviços

Centros de Gestão do Território

+

+



Definição dos Centros de Gestão do Território



Centros de 

Gestão do 

Território

ligações foram 

estudadas com base em 

dados secundários

Delimitação das regiões de influência

 Gestão federal

• INSS

• Receita

• MTE

• Justiça

 Gestão empresarial

 Critério complementar: Saúde  (internações SUS)



Ligações entre os Centros de Gestão do Território

• Gestão federal



• Gestão empresarial

Ligações entre os Centros de Gestão do Território



Centros de 

Gestão do 

Território

Demais 

cidades

ligações foram estudadas 

com base em dados 

secundários

pesquisa direta, 

levantando informações 

sobre busca de bens e 

serviços

Delimitação das regiões de influência



Temas

•Transporte público – ligações regulares

• Deslocamento para:

• Aeroportos

• Ensino Superior

• Compra de bens

• Serviços de saúde

• Lazer

• Comunicações – local de edição de jornais

Ligações dos demais municípios - questionário 

aplicado em 4625 municípios

Delimitação das regiões de influência



Ligações dos demais municípios



Ligações dos demais municípios



Hierarquia dos Centros Urbanos

Metrópoles - 12 principais centros urbanos do País, que caracterizam-se por 

seu grande porte e por fortes relacionamentos entre si, além de possuírem 

extensa área de influência direta

Capitais Regionais - 70 centros que, como as metrópoles, também se 

relacionam com o estrato superior da rede urbana. Têm área de influência 

de âmbito regional, sendo referidas como destino, para um conjunto de 

atividades, por grande número de municípios

Centro Sub-regional - 169 centros com atividades de gestão menos 

complexas, têm área de atuação mais reduzida, e seus

relacionamentos com centros externos à sua própria rede dão-se, em geral, 

apenas com as três metrópoles nacionais

Centro de Zona - 556 cidades de menor porte e com atuação restrita à sua 

área imediata; exercem funções de gestão elementares

Centro Local - as demais 4 473 cidades cuja centralidade e atuação não 

extrapolam os limites do seu município, servindo apenas aos seus 

habitantes



municípios

e

Áreas de Concentração de População

grandes manchas urbanas de ocupação contínua,

caracterizadas pelo tamanho e densidade da

população, pelo grau de urbanização e pela

coesão interna da área, dada pelos deslocamentos

da população para trabalho ou estudo.

Unidades de observação



ACP de Brasília

Brasília

Águas Lindas de Goiás

Cidade Ocidental

Formosa

Luziânia

Novo Gama

Padre Bernardo

Planaltina

Santo Antônio do

Descoberto

Valparaíso de Goiás

Área de Concentração de População de Brasília



Ligações (temas questionário)



Ligações e região de influência



São Paulo

Capital Regional A

Cuiabá (MT)

Capital Regional B

Porto Velho (RO)

Centros que integram a região de influência de 

Brasília e a de outra metrópole:

Salvador

Capital Regional C

Barreiras (BA)

Centro Subregional B

Bom Jesus da Lapa (BA)

Região de influência de Brasília



Centros locais ligados diretamente a Brasília

Água Fria de Goiás (GO)

Alto Paraíso de Goiás (GO)

Cabeceiras (GO)

Cavalcante (GO)

Cristalina (GO)

Flores de Goiás (GO)

Mimoso de Goiás (GO)

São João d'Aliança (GO)

Sítio d'Abadia (GO)

Vila Boa (GO)

Região de influência de Brasília



Centros Locais vinculados a Campos Belos (GO) - Centro de Zona

B
Arraias (TO)

Aurora do Tocantins (TO)

Combinado (TO)

Conceição do Tocantins (TO)

Lavandeira (TO)

Novo Alegre (TO)

Monte Alegre de Goiás (GO)

Teresina de Goiás (GO)

Centros Locais vinculados a Posse (GO) - Centro de Zona B
Alvorada do Norte (GO)

Buritinópolis (GO)

Damianópolis (GO)

Divinópolis de Goiás (GO)

Guarani de Goiás (GO)

Iaciara (GO)

Mambaí (GO)

Nova Roma (GO)

São Domingos (GO)

Simolândia (GO)

Região de influência de Brasília



Região de influência de Brasília

Centros Locais vinculados a Unaí (MG) - Centro de Zona A

Bonfinópolis de Minas (MG)

Cabeceira Grande (MG)

Dom Bosco (MG)

Natalândia (MG)

Riachinho (MG)

Uruana de Minas (MG)

Centro Local vinculado a Arinos (MG) - Centro de Zona B

Urucuia (MG)

Centro Local vinculado a Buritis (MG) - Centro de Zona B

Formoso (MG)

Centro Local vinculado a Paracatu (MG) - Centro de Zona B

Guarda-Mor (MG)



Região de Influência - Brasília



Brasília - metrópole nacional

Ligações com outros centros


