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RESUMO 

 

Este trabalho investiga o espaço perimetropolitano de Bogotá. Trata-se de uma das primeiras 

investigações desse espaço geográfico e seus resultados apontam para a presença de um 

espaço perimetropolitano articulado e complexo composto de várias regiões, cada uma com 

características próprias, estruturadas pela presença de cidades médias que compõem sistemas 

urbanos hierarquizados nos quais se desenvolvem, mesmo que de uma forma embrionária 

aglomerados urbanos que buscam equilibrar a hierarquia com o estabelecimento de relações 

horizontais e de complementação entre as cidades que deles fazem parte. A investigação do 

espaço perimetropolitano de Bogotá permite evidenciar aspectos importantes da estrutura 

urbana mais diretamente relacionada com a capital colombiana mostrando como, embora a 

polarização da capital continue forte, alguns sinais no processo de equilíbrio urbano regional, 

mesmo que se de forma tímida começam a aparecer. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Investigar o espaço perimetropolitano de Bogotá, mesmo que de forma preliminar, é o 

objetivo deste trabalho. Embora ainda pouco estudado por parte da acadêmica, muito em 

decorrência da atenção dada ao estudo da metrópole e ao estudo do espaço metropolitano, 

este espaço se tornou, nas últimas décadas, cada vez mais importante para as metrópoles das 

quais dependeu por muito tempo. A tendência atual é, paralelamente ao aumento da sua 

complexidade, adquirir grau cada vez maior de autonomia em decorrência de processos de 

descentralização metropolitana. Os autores que trabalham com estas questões1 apontam 

como estas investigações são importantes, pois se trata de um espaço que se torna cada vez 

mais significativo para as metrópoles, mesmo para as metrópoles latino-americanas 

(AMORIM FILHO, 1976; AMORIM FILHO et al, 2007; CONTI, 2009; CONTI, 2012; 

CONTI; PEREIRA, 2013; CONTI; VIEIRA, 2015; CORREA, 2001; MONTE-MOR, 2003), 

pois acaba caracterizando e desvendando a qualidade das relações que se instauram entre 

estas últimas com um espaço geográfico de alcance maior, na perspectiva de um território 

                                                           
1
 Para aprofundar as questões associadas ao estudo do espaço perimetropolitana sugere-se 

autores italianos como: Ardigó, Boeri, De Carlo, Dematteis, Indovina, Lanzani, Marchese, 

Munarin, Savino, Torres, Tosi e autores franceses como: Beaujeu-Garnier, Burgel, Dezés, George, 

Labasse, Roncayolo, Roux entre outros. 



cada vez mais policentrico e tendente a novos e, em muitos casos, inusitados equilíbrios 

regionais. No caso de Bogotá, o espaço perimetropolitano marca a presença da capital 

colombiana no espaço nacional, ao passo que serve, também, de comparação com as outras 

polarizações regionais nacionais constituídas pelos outros centros urbanos de âmbito 

nacional, tais como as cidades de Cali e de Medellín. No caso de Bogotá o estudo de seu 

espaço perimetropolitano serviu para entender e avaliar até que ponto, a partir da análise das 

cidades presentes, das hierarquias urbanas e funcionais existentes, das relações que ocorrem 

entre elas, da presença de sistemas urbanos e de aglomerados urbanos, possa se falar de 

espaço regional integrado à metrópole nacional, com diferentes graus de equilíbrio e avaliar, 

mesmo que de forma preliminar, até que ponto este espaço serve para balancear a carga 

metropolitana da capital nacional. 

 

2 BOGOTÁ E A REGIÃO METROPOLITANA 

 

Bogotá possui atualmente quase sete milhões de habitantes2, sendo que a Região 

Metropolitana de Bogotá (RMB), composta por 20 municípios, totaliza quase oito milhões 

de habitantes. A capital colombiana domina o espaço nacional, regional e metropolitano. Na 

escala metropolitana é conurbada com a cidade de Soacha ao oeste, a segunda maior da 

aglomeração metropolitana com quase 400 mil habitantes. O restante das cidades é na sua 

maioria de pequeno porte, com exceção de Facatativá, localizada no limite noroeste da RMB 

com 106.607 habitantes, e Zipaquirá localizada no limite norte com 100.038 habitantes. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para desenvolver este trabalho começou-se levantando dados para compor um quadro com 

um total de 33 variáveis demográficas e socioeconômicas3, procuradas e encontradas em 

sites oficiais do governo colombiano, necessárias à elaboração da análise de componentes 

principais (ACP), para chegar-se à elaboração de um índice (factor score) que permitisse a 

hierarquização dos centros urbanos localizados em um raio de 200 km do centro da capital 

colombiana. Em um segundo momento, excluindo-se todas as cidades pertencentes a RMB, 

foi estabelecido um patamar demográfico excluindo da análise todos os municípios com 

menos de 20.000 habitantes, considerando estes municípios como pouco expressivos, já que 

se chegou a conclusão, após uma atenta análise, de que este valor determina, mesmo que de 

forma preliminar, o limiar abaixo do qual são encontradas somente as pequenas cidades 

(Figura 1). 

 

                                                           
2
 A população de Bogotá é de 6.778.691 habitantes, segundo dados do censo de 2005. 

3
 Os dados demográficos e socioeconômicos utilizados neste trabalho foram encontrados nos 

bancos de dados fornecidos pelo Instituto Geográfico Agustín Codazzi, órgão público do estado 

colombiano encarregado de desenvolver pesquisas geográficas de apoio ao desenvolvimento 

territorial nacional. Para os dados demográficos em particular, estes referem-se ao último censo 

nacional do ano de 2005. 



 
 

Fig. 1: Espaço metropolitano e perimetropolitano de Bogotá, população 

 

Após esta decisão o universo de cidades investigadas chegou a ser um total de 45. No terceiro 

momento, com a ACP feita usando o software Statistica 7.0, foi elaborado um índice que 

permitiu uma primeira hierarquização das cidades, que apontou para uma estrutura com 

poucos graus de articulação onde despontavam os centros maiores, de tal forma que o 

restante das cidades acabava sendo reduzido em um conjunto único. Por esta razão e para 

desvendar os outros patamares hierárquicos, foi feita uma segunda ACP utilizando as 

mesmas variáveis da primeira, mas retirando os centros mais importantes. Esta segunda 

analise permitiu identificar mais patamares hierárquicos, favorecendo a compreensão da 

estrutura interna dos espaços regionais que compõem o espaço perimetropolitano de Bogotá. 

 

Uma vez feito isto, foram elaborados vários cartogramas coropleticos e iniciou-se um 

processo de avaliação dos resultados, investigando-se cidade por cidade para confirmar o 

pertencimento ao espaço perimetropolitano, a hierarquia urbana, e avaliar a tipologia e 

hierarquia funcional dentro do espaço regional na qual está inserida. Este processo permitiu 

a caracterização, sempre de maneira preliminar, do espaço perimetropolitano de Bogotá, 

excluindo-se centros urbanos importantes presentes dentro do raio de 200 km4, mas que não 

fazem parte do espaço perimetropolitano de Bogotá como as importantes cidades de Pereira, 

Manizales, Armenia, Dosquebradas, separadas por uma cadeia de montanhas importantes 

que pertence aos Andes, chamada de Cordilleira Central, e localizadas em um vale aos 

extremos dos quais estão os importantes centros urbanos na escala nacional de Medellín e 

Cali. O resultado alcançado foi a identificação, de forma clara, de um conjunto de quatro 

regiões, seus centros regionais, as cidades que delas fazem parte e nelas a presença de 

importantes aglomerados urbanos. A definição da hierarquia urbana seguiu como referência 

a classificação adotada por Amorim Filho e Rigotti (2002) e Amorim Filho et al (2007) para 

                                                           
4
 Esta distância foi escolhida para servir de delimitação inicial do limiar do espaço 

perimetropolitano de Bogotá. 



as cidades médias de Minas Gerais, a qual foi ajustada, dentro do possível à realidade 

colombiana; a definição da tipologia e hierarquia funcional foram definidas usando-se as 

categorias e os critérios utilizados por Conti (2009) e Conti e Vieira (2015). 

 

4 O ESPAÇO PERIMETROPOLITANO DE BOGOTÁ 

 

O espaço perimetropolitano de Bogotá mapeado por este trabalho se caracteriza, no seu 

geral, por ser um espaço com um alto grau de heterogeneidade. Condicionantes físico-

geográficas, associadas ao processo histórico de ocupação desse espaço e à evolução da rede 

de transporte e rodoviário, temas estes que valem a pena serem investigados em trabalhos 

específicos, fizeram com que, neste espaço, se conformassem um total de quatro regiões 

claramente definidas. Destas regiões, três delas fazem parte do espaço primetropolitano, 

tendo uma autonomia e identidade garantidas pela estrutura urbana que as compõem e pela 

presença de um centro urbano com função de centro polarizador regional; são estas, por 

ordem de importância: 

 A região Oeste-Sudoeste chefiada pela cidade de Ibagué; 

 A região Nordeste chefiada pela cidade de Tunja; 

 A região Leste-Sudeste chefiada pela cidade de Villavicencio. 

A quarta região identificada possui características diferentes das outras, em primeiro lugar 

por estar muito próxima e muito polarizada pela RMB, mesmo não fazendo parte dela5; em 

segundo lugar por não integrar nenhuma das outras regiões e, em terceiro lugar, por ter o 

maior centro urbano, a cidade de Fusagasugá, na divisa com a RMB. Por estes motivos esta 

região foi denominada de Zona de Transição Metropolitana e o centro polarizador é a 

metrópole de Bogotá (Figura 2). 

 

 

Fig. 2: As regiões do espaço perimetropolitano de Bogotá 
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 Lembramos, entretanto, que a RMB é uma das três regiões metropolitanas da Colômbia 

que foram constituídas embora não se encontra oficialmente institucionalizada por lei, assim como 

a regiões metropolitanas de Cali e Popayán e Medellín. 



5 REGIONALIZAÇÃO 

A análise das regiões feita individualmente permitiu destacar suas características internas, 

assim como a natureza de seus limiares. Para tanto, foram analisadas as regiões em ordem 

de importância, iniciando-se com a região oeste-sudoeste. 

 

5.1 A região Oeste-Sudoeste 

 

Esta região é a mais importante das regiões que compõem o espaço perimetropolitano de 

Bogotá; do ponto de vista demográfico é aquela que apresenta o maior número de habitantes, 

de 899.137, segundo dados recolhidos. É chefiada pela cidade de Ibagué com 495.426 

habitantes, e considerada como uma grande cidade e como o centro regional. Localizada aos 

pés do vulcão Nevado Del Ruiz, é afastada da RBM beirando o limiar oeste da região que 

polariza e que corresponde à cadeia de montanhas da Cordilheira Central, onde se encontra 

o vulcão citado. Os limiares desta região são: 

 Limiar oeste associado às condicionantes físico-geográficas pela presença de uma das 

cadeias dos Andes com elevadas altitudes e com a presença de um dos maiores, se não o 

maior vulcão da Colômbia, o Nevado Del Ruiz; por este motivo um limiar de difícil 

transposição; 

 Limiar sul e sudeste associado ao sul à diminuição da rede urbana que se dilui em 

pequenas cidades e povoações e à presença da cadeia de montanhas que mais ao norte 

separa Bogotá da imensa bacia do Río Amazonas; 

 Limiar leste e noroeste associado à divisa com a Zona de Transição Metropolitana; 

 Limiar norte associado a diminuição da presença urbana e a um enfraquecimento da 

polarização do centro regional sendo substituída por polarizações externas ao espaço 

perimetropolitano. 

Elemento importante que estrutura esta região é a rodovia nacional 40, que no trecho Ibagué 

– Bogotá encontra-se duplicada; ao longo dela se encontram outras cidades consideradas 

importantes para esta região, em particular Girardot/Flandes, Espinal e Melgar, que próximas 

entre si compõem um aglomerado urbano composto por 203.507 habitantes. O maior centro 

deste aglomerado urbano é Girardot/Flandes, que com 95.496 habitantes, é uma cidade 

media propriamente dita, localizada em uma enseada do Río Magdalena, que corta a região 

oeste-sudoeste no sentido norte-sul. A 25 km dela, no sentido sudeste, está localizada a 

cidade de Melgar, que das três cidades do aglomerado urbano, todas elas consideradas do 

ponto de vista funcional como centros de articulação sub-regional associados, é a menor com 

32.636 habitantes, considerada um centro emergente que ocupa o limiar inferior desta 

categoria. O espaço periurbano entre as duas cidades é dinâmico. Estruturado pela rodovia 

nacional 40, ao longo dela são encontradas numerosas novas urbanizações com a presença 

de vários condomínios. O terceiro centro é a cidade de Espinal, localizada a 20 km de 

Girardot/Flandes no sentido sul, é considerada uma cidade média propriamente dita, com 

75.375 habitantes, é ligada a esta última por uma rodovia em parte duplicada e com pedágio 

e, ao contrário do que foi visto para o eixo Girardot/Flandes-Melgar, este espaço não possui 

muitas novas urbanizações. Este aglomerado urbano possui somente dois eixos, já que não 

há uma ligação de tipo rodoviário entre Espinal e Melgar, e polariza claramente a porção 

leste desta região. Com relação ao restante da malha rodoviária presente nesta região, tem-

se a dizer que existem vias que a estruturam no sentido norte sul, mas elas são, de fato, pouco 

importantes, encontrando ao longo delas cidades de pequeno porte como Líbano ao norte e 

Natagaima, Guamo e Purificación ao sul. A última cidade que vale a pena destacar é a cidade 

de Chaparral que, com 25.134 habitantes residentes na sua sede, é considerada um centro 



emergente ocupando o limiar inferior desta categoria e de fato polarizando a porção sudoeste 

da região, sendo esta um espaço predominantemente rural. 

 

5.2 A região Nordeste 
 

Esta região é considerada como a segunda em ordem de importância. O motivo deve-se ao 

fato de que, do ponto de vista da sua estrutura interna, aparece muito com a região Oeste-

Sudoeste que acabou de ser analisada, resultando assim mais complexa do que a região 

Leste-Sudeste. Em termos demográficos possui 497.082 habitantes, quase a metade da 

região Oeste-Sudoeste. O centro regional polarizador é a cidade de Tunja, que com 152.419 

habitantes é considerada uma cidade média de nível superior. Esta região também se 

encontra estruturada por uma rodovia nacional duplicada, a rodovia nacional 55, também 

chamada de Troncal Central Del Norte, que corta a região no sentido sudoeste-nordeste, 

ligando de um lado o centro de polarização regional com a capital nacional, e do outro com 

a cidade de Sogamoso, da qual irá se tratar daqui a pouco. Com relação aos limiares desta 

região tem-se a dizer que: 

 O limiar oeste é associado a presença da Zona de Transição Metropolitana e à rarefação 

da estrutura urbana pela presença de um espaço predominantemente rural, com cidades 

pouco importantes, espaço este que se conforma ao longo das duas margens do Rio 

Magdalena na sua porção mais ao norte, até alcançar a cidade de Barrancavermeja; 

 O limiar sudoeste que é associado à presença da RMB; 

 O limiar sul que é associado à região Leste-Sudeste; 

 O limiar leste que é associado ao começo da imensa bacia hidrográfica do Rio Amazonas; 

 O limiar norte que é associado à rarefação das estruturas urbanas regionais com a 

predominância do uso rural e com cidades poucos importantes. 

 

Nesta região, na sua porção norte, há a presença de um aglomerado urbano composto por 

três cidades com uma população total de 247.167 habitantes, e com uma morfologia de tipo 

triangular. O centro principal deste aglomerado é a cidade de Sogamoso, considerada uma 

cidade média propriamente dita, localizada no limiar superior dessa categoria, e totaliza 

114.486 habitantes. Sogamoso possui uma ligação direta com o segundo centro do 

aglomerado urbano que é a cidade de Duitama, considerada também uma cidade média 

propriamente dita, localizada no limiar superior dessa categoria com 105.407 habitantes. O 

espaço periurbano que separa estas duas cidades é um vale de aproximadamente 15 km de 

comprimento, com uso agrícola de tipo intensivo e a presença significativa de novas 

urbanizações. O terceiro centro urbano é a cidade de Paipa, uma pequena cidade com 27.274 

habitantes localizada a sudoeste com relação a Duitama, a uma distância de 

aproximadamente 10 km. Este eixo do aglomerado urbano é aquele que se encontra mais 

urbanizado, sendo estruturado também pela rodovia nacional 55 e duplicado até Duitama. É 

plausível pensar que este eixo se torne cada vez mais importante, fortalecendo esta parte do 

aglomerado urbano de Sogamoso-Duitama-Paipa, podendo, em um futuro não tão longe, 

possibilitar a conurbação entre Duitama e Paipa. O terceiro eixo deste aglomerado liga Paipa 

a Sogamoso, cobrindo uma distância de aproximadamente 40 km; dos três eixos do 

aglomerado é aquele de dimensão maior e não obstante, haja a presença de novas 

urbanizações, estas se encontram mais distantes ente si, dessa maneira acaba sendo o eixo 

de menor importância. Com relação à tipologia funcional dos centros do aglomerado, 

Sogamoso e Duitama são considerados como centros de articulação sub-regional associados 

e Paipa como centro menor associado. Pelas suas características fica evidente como este 

aglomerado urbano polariza a porção nordeste da região. 

 



Um aspecto que chama atenção, com relação aos aglomerados urbanos presentes no espaço 

perimetropolitano de Bogotá, é a distância que eles mantêm do centro polarizador regional 

que é parecida e é em torno de 50 km. As outras ligações rodoviárias existentes na região 

nordeste são feitas por rodovias de pista simples, e entre as demais cidades estudadas 

destaca-se, nesta região, a cidade de Chiquinquirá, localizada a 50 km de Tunja, que com 

54.949 habitantes é considerada um centro emergente. Possuindo uma forma urbana ainda 

bastante compacta, o que indica que as dinâmicas urbanas de crescimento ainda estão 

tímidas, esta cidade, localizada na porção oeste da região, se coloca como séria candidata a 

chefiar a polarização sub-regional deste espaço. 

 

5.3 A região Leste-Sudeste 
 

Esta região é aquela que apresenta uma estrutura urbana mais simples com uma hierarquia 

tradicional, christalleriana, sem a presença de aglomerados urbanos. As características 

físico-geográficas são também mais simples se comparadas com aquelas das outras regiões, 

pois se estende aos pés da Cordilheira Oriental da cadeia dos Andes, já na bacia do Río 

Orinoco. Seu centro principal, Villavicencio, que desempenha o papel de centro regional, é 

considerado como uma cidade média de nível superior, ocupando o limiar superior dessa 

categoria, faltando pouco para ingressar na categoria das grandes cidades.  

Villavicencio, com seus 384.131 habitantes, se localiza na base da Cordilleira Oriental dos 

Andes, é a porta de entrada para a bacia do Rio Amazonas e encontra-se ligada diretamente 

com a metrópole nacional por uma rodovia muito sinuosa, ainda de pista simples. Os limiares 

desta região podem ser assim definidos: 

 Ao norte associado à presença da região Nordeste; 

 Ao oeste associado à presença da RMB; 

 Ao sul e leste associado à perda de polarização, devido à presença de uso 

predominantemente rural e de pequenas cidades; 

 Ao nordeste associado à polarização de outras cidades de rápido crescimento, como 

Yopal, capital do departamento de Casanare, e Aguazul. 

 

Outra cidade que se destaca nessa região é a cidade de Acacías que se localiza a 

aproximadamente 20 km de Villavicencio em direção sudoeste. Com 54.753 habitantes esta 

cidade pertence à hierarquia dos centros emergentes, colocando-se no limiar superior desta 

categoria, e suportando o centro regional principal na polarização da porção sul da região 

Leste-Sudoeste; por este motivo Acacías é considerada como um centro regional associado. 

O restante dos centros urbanos que compõem esta região é de pequenas cidades e, além de 

uma ligação viária com as cidades de Aguazul e Yopal, do departamento de Casanare, que 

poderá se tornar, em um futuro próximo, cada vez mais importante por causa do crescimento 

urbano destas cidades e pela ligação com o departamento de Boyacá, as outras rodovias se 

dirigem em direção a selva amazônica permitindo a ligação com pequenas cidades como 

Puerto López ao leste e San Martín ao sul. 

 

5.4 A região Zona de Transição Metropolitana 

 

Esta região que ocupa parte da porção central e noroeste do espaço perimetropolitano de 

Bogotá, com um total de 188.828 habitantes, difere do resto das regiões analisadas, pois 

resulta difícil pensar este espaço como parte do espaço perimetropolitano, já que é evidente 

o grau de dependência e integração com a RMB. De fato trata-se de um espaço de transição 

entre a RMB e a região Oeste-Sudoeste. As cidades que a ela pertencem não sentem os 

efeitos da polarização de Ibagué e ficam muito próximas à RBM; entre todas elas destaca-se 



a cidade de Fusagasugá, localizada na porção sul ao longo da rodovia nacional 40, a uma 

distância em torno de 35 km de Bogotá. Com 107.259 habitantes, esta cidade pertence à 

categoria das cidades médias propriamente ditas, e polariza a porção sul da Zona de 

Transição Metropolitana, passando por ela a maioria dos fluxos de pessoas e mercadorias 

entre a RMB e a região Oeste-Sudoeste; por esta razão sua importância é destinada ao 

desenvolvimento nos últimos anos, e as previsões de crescimento demográfico apontam altas 

taxas de desenvolvimento, na ordem de mais de 2% ao ano. O restante da Zona de Transição 

Metropolitana é composta por pequenas cidades, todas elas dependentes da ZMB, entre elas 

La Mesa, Guaduas e Villeta, cidades com um grande contingente populacional morando na 

zona rural. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

A análise do espaço perimetropolitano de Bogotá, mesmo se conduzida de uma forma 

preliminar, serviu para traçar suas características, destacando, mais uma vez, como este 

espaço é um interessante objeto de estudo. Por este motivo precisa se tornar objeto da atenção 

tanto de pesquisadores quanto dos administradores locais, regionais e estatais, despertando 

atenção para a elaboração de políticas de planejamento que sustentem os elementos mais 

positivos que este espaço possui. O objetivo principal deveria ser aquele de fazer com que 

este espaço se torne o lugar onde se joga, de forma concreta, a possibilidade de viabilizar 

um equilíbrio com a metrópole central, pois, mesmo se esta, como no caso de Bogotá, 

continue sendo concentradora de pessoas e de riqueza, já estão visíveis os sinais de um 

processo, mesmo que ainda tímido, de descentralização e de difusão das funções urbanas. 

Estes sinais são visíveis através do crescimento e fortalecimento das cidades medias nele 

presentes e através do aparecimento de novas urbanizações nos espaços periurbanos outrora 

exclusivamente de uso rural. O uso reiterado da ACP serviu para desvendar as estruturas 

presentes e subjacentes neste espaço, que costumam ser ofuscadas pela metrópole central e, 

particularmente no caso da estrutura do espaço periurbano de Bogotá, pela metrópole em si 

e pelas poucas grandes cidades existentes. Foi verificado a importância de se ter uma malha 

de infra-estruturas viárias que permita o deslocamento de pessoas, bens e mercadorias, e a 

duplicação das artérias viárias mais importantes apontam os elementos estruturadores 

regionais do espaço perimetropolitano, tais como a rodovia nacional 40 em direção oeste, a 

rodovia nacional 55 em direção norte, e de como é necessária, embora seja complicado por 

causa das condicionantes físico-geográficas, a duplicação da rodovia que liga Bogotá à 

cidade de Villavicencio em direção ao leste colombiano. Estas mesmas rodovias constituem 

os eixos estruturais e estruturantes das regiões que estão presentes no espaço 

perimetropolitano de Bogotá.  

 

Neste trabalho foi possível verificar, também, como as cidades, especialmente aquelas 

pertencentes à categoria de cidades medias estão presentes neste espaço de uma forma 

significativa, e com uma distribuição e caracterização hierárquica e funcional parecidas com 

o estabelecimento de alguns padrões. Estes padrões foram se desvendando na medida em 

que o espaço periurbano foi caracterizado, através do processo de regionalização. 

 

Foi possível caracterizar quatro espaços regionais específicos e dessa maneira apareceram 

os primeiros elementos de padronização. Ficou evidente a presença de centros regionais 

claramente definidos, especialmente nas regiões Oeste-Sudoeste e Nordestes, tratando-se de 

Ibagué para a primeira e de Tunja para a segunda. Estes centros urbanos desempenham o 

papel de centros regionais de maneira unívoca e em ambas as regiões encontram-se 

elementos urbanos que buscam balancear, e moderação a polarização unívoca com a 



indicação de um possível equilíbrio futuro. Estes elementos são os aglomerados urbanos que 

tornam a estrutura espacial urbana regional mais complexa.  

 

Os dois aglomerados urbanos, como foi visto, têm estrutura parecida, ambos localizam-se a 

aproximadamente 50 km de distância dos centros regionais, e ambos possuem três centros e 

o mesmo peso populacional de pouco mais de 200.000 habitantes, e polarizam uma porção 

da região onde estão inseridos: a porção oeste da região Oeste-Sudoeste para o aglomerado 

de Girardot/Flandes, Espinal e Melgar, e a porção norte da região Nordeste no caso do 

aglomerado de Sogamoso, Duitama e Paipa. Já a terceira região, a região Leste-Sudoeste, 

mesmo possuindo um centro regional, sua polarização é mediada para a porção sul da mesma 

região pela cidade de Acacías, e não são encontrados nela, ainda, aglomerados urbanos. A 

quarta região já tem uma condição à parte, por se tratar de um espaço, como foi visto, 

estritamente ligado a metrópole nacional, de tal forma que não adquire o status de uma região 

especifica, mas de um espaço, de fato, de transição metropolitana, com cidades localizadas 

às margens dos limites da RBM, em geral pequenas cidades. Única exceção é a cidade de 

Fusagasugá, considerada uma cidade media propriamente dita, que, localizada na rodovia 

nacional 40, posiciona-se como porta de acesso à RMB, mais que começo da região Oeste-

Sudoeste, tendo relações muito fortes com a primeira. A investigação aponta também, se isso 

ainda fosse necessário, como as cidades médias desempenham um papel fundamental na 

constituição do espaço perimetropolitano (Figura 3).  

 

 

Fig. 3: Espaço perimetropolitano, regiões e hierarquia urbana 

No caso de Bogotá foi possível encontrar diferentes hierarquias de cidades médias, desde os 

centros emergentes, num total de quatro, passando pelas cidades médias propriamente ditas, 

num total cinco, pelas cidades médias de nível superior, num total de duas, chegando à 

hierarquia das grandes cidades, onde se encontra um único caso. 

Cada região, com a única exclusão da ZTM, possui mais de uma cidade média, sendo cinco 

na região Oeste- Sudoeste, três na região Nordeste, duas na região Leste-Sudeste e uma na 

ZTM. Outro aspecto importante refere-se, também à variedade presente na tipologia 

funcional destas cidades, encontrando centros regionais, centros regionais associados, 



centros de articulação sub-regionais associados, centros de articulação sub-regionais, centros 

menores associados (Figura 4). 

 

Fig. 4: Espaço perimetropolitano, regiões e hierarquia funcional 

 

Este tipo de investigação pelos resultados obtidos, embora saliente-se a necessidade de 

investigações mais pormenorizadas, possibilita a elaboração de um primeiro esquema dos 

sistemas urbanos presentes no espaço perimetropolitano de Bogotá. Na sua elaboração são 

identificados três graus de relação entre os centros urbanos de diferentes hierarquias, 

salientando as polarizações existentes e apontando, como já foi em parte dito, para um 

sistema urbano composto de relações de hierarquia caracterizadas, em geral, nos moldes 

christallerianos. Entretanto, para cada um dos subsistemas urbanos que fazem referência as 

três principais regiões constituintes do espaço perimetropolitano de Bogotá, foi encontrada 

a presença de relações de tipo horizontal entre os centros urbanos que compõem os 

aglomerados urbanos existentes (aglomerado urbano de Girardot/Flandes, Espinal e Melgar 

na região Oeste-Sudoeste e aglomerado urbano de Sogamoso, Duitama e Paipa na região 

Nordeste), e relações horizontais também entre os centros que compartilham a polarização 

regional da região Leste-Sudeste (Villavicencio e Acacías) (Figura 5). 

 

Por concluir espera-se que este trabalho possa servir de estimulo para outras investigações 

mais abrangentes e profundas a respeito desse espaço tão intrigante. 



 

Fig. 5: Sistemas urbanos no espaço perimetropolitano de Bogotá 
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