
Resumo 

No Capitulo I, depois de algumas generalidades ligadas ao estabelecimento de teorias em que se 

possa basear o exercício de tarefas práticas, analisaremos os principais esquemas teóricos que 

surgiram nos últimos anos. Veremos, sucessivamente, o de Lynch e de Rodwin (1958), o de 

Guttenberg (1960), o de Meier (1962), o de Foley (1964), o de Webber (1964), o de Chapin (1965) e o 

de Doxiadis (1968).  

No Capitulo II analisaremos os modelos das estruturas espaciais que, a partir do século passado, 

foram surgindo e em que se apoiam largamente os que hoje se constroem. Começaremos com 

referências gerais sobre as funções, as formas e o estabelecimento dos modelos; seguidamente, 

veremos os principais modelos, agrupando-os em seis classes distintas em que, nos parece, eles 

podem ser classificados - (1) a dos modelos económicos clássicos (von Thünen e Weber), (2) a dos 

continuadores dos clássicos (Christaller, Lösch), (3) a dos ecologistas de Chicago e seus sucessores 

(Burgess, Hoyt, Harris, Ullman), (4) a dos físicos sociais (Reilly, Zipf), (5) uma classe integradora da 

linha clássica com a da Física Social (Isard, Berry, Garrison, Hansen) e, finalmente, (6) uma outra 

classe integradora da linha clássica com a dos ecologistas (Alonso, Wingo).  

Com o desenvolvimento dos grandes estudos de transportes e de ocupação do solo relativos às 

principais metrópoles norte-americanas iniciados nos últimos-anos da década de 50, surgiram 

diversos tipos de modelos das estruturas urbanas, sofrendo em maior ou menor grau a influência dos 

trabalhos referidos no Capitulo II. Dentre eles salienta-se o modelo de Lowry (1964) pela simplicidade 

da sua estrutura conceptual, pela sua elasticidade de aplicação e, por via disso, pelo interesse que 

tem vindo a despertar ao longo dos últimos oito anos. A importância deste modelo é tão grande gue 

reservaremos à sua descrição, análise e justificação todo o Capítulo III.  

As contribuições dos continuadores de Lowry podem distinguir-se em três grupos de acordo com o 

seu caracter predominantemente teórico, experimental e operacional. No Capitulo IV analisá-las-

emos, caracterizando-as nos seus campos de aplicação e avaliando-lhes as possibilidades, 

metodologias e resultados conseguidos.  

Finalmente, no Capítulo V apresentamos, a título de ensaio, um esquema teórico integrador de 

algumas das contribuições referidas no Capítulo I mas consideradas após uma análise das suas 

possibilidades de formalização matemática, ou pelo menos lógica, num futuro próximo. Quer dizer, 

partindo do pressuposto de que é importante dispôr-se de um esquema teórico mas que este só se 

torna verdadeiramente útil se se puder exprimi-lo sob a forma quantificável utilizamos, no 

estabelecimento do nosso esquema, instrumentos que são ou podem facilmente vir a ser modelados, 

em vez de o desenvolvermos de modo independente e, posteriormente, verificar a possibilidade da 

sua tradução por um modelo.  

Em resumo, partindo da convicção da necessidade urgente da formulação de uma teoria do 

estabelecimento e evolução das estruturas espaciais urbanas, o nosso primeiro objectivo é tentar 

discernir uma ordem na grande variedade de trabalhos que sobre elas tem aparecido. Seguramente 



passaremos em claro muitos trabalhos de autores cujas contribuições são relevantes mas não 

fundamentais. Procederemos desta forma por razões de espaço e como expressão da aplicação de 

um critério selectivo que traduz a medida da importância que atribuímos aos diversos trabalhos. O 

nosso outro objectivo consiste no estabelecimento de um esquema teórico que tome em 

consideração as possibilidades práticas da sua formalização por meio de um modelo que possa ser 

útil em termos operacionais, como auxiliar de um processo de tomada de decisões sobre o 

desenvolvimento das cidades.  


