Nº Proc. FUNCATE

Formulário
Solicitação de Bolsa
de Apoio

Organização Apoiada
INPE

1. DADOS DO SOLICITANTE
Nome Completo

Nacionalidade

Estado Civil

ANA CAROLINA DA CRUZ LIMA

BRASILEIRA

SOLTEIRA

Data Nascimento

Identidade

Órgão Expedidor

CPF/MF

23/03/1983

009.798.164-83

6.316.722

Endereço Residencial

RUA SENA MADUREIRA

SDS/PE

Número

Complemento

Bairro

555

Apto 505

OURO PRETO

Cidade

UF

CEP

Telefone

E-mail

BELO HORIZONTE

MG

31.340-000

(31) 9272-4179

ana_carolinacl@yahoo.com

Agência

Conta Corrente

2811-8

12.994-1

Banco

X Brasil

Real

Títulos Obtidos
Curso técnico
Especialização
Doutorado

Manterá vínculo empregatício com a Organização
apoiada durante a vigência da bolsa?

Graduação
Mestrado
Pós-doutorado

Sim

Não

Nome da Instituição

Recebe bolsa de outra instituição?

Sim

Valor

X Não

R$

Anexar Curriculum Vitae Lattes
2. BOLSA PLEITEADA

Categoria

Tipo

Gerencial
Pesquisa
Desenvolvimento Tecnológico
Desenvolvimento Industrial
Gestão
Formação em C&T
Participação em evento ou atividade
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial
Duração da bolsa

Situação
I
II
III
IV
V
VI

renovação
bolsa integral
bolsa parcial

Data Início

24 meses

bolsa nova

Data Término

01/2012

01/2014

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO APOIADA
Nome

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Divisão / Unidade

Sub-Unidade

OBT

DPI

Endereço

CEP

AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758

12227-010

Coordenador responsável pelo bolsista

ANTONIO MIGUEL VIEIRA MONTEIRO e Prof. Dr. RODRIGO SIMÕES – FACE-UFMG e CEDEPLAR
Telefone3945-6513

Fax

E-mail

3208-6513

3208-6468

miguel@dpi.inpe.br

4. PLANO DE TRABALHO
Título

CARACTERIZAÇÃO DOS PADRÕES DE CENTRALIDADE E INTERIORIZAÇÃO NA AMAZÔNIA LEGAL
Palavras Chave
( até três )

CENTRALIDADE

REGIÕES DE INFLUÊNCIA

ANÁLISE MULTIVARIADA

Descrição do trabalho

Este projeto pretende identificar e caracterizar os padrões de centralidade e interiorização na
Amazônia Legal no período recente, cujo objetivo é subsidiar a construção de tipologias de redes
urbanas, essenciais para o estabelecimento do Sistema de Cidades desta região, em um contexto
de urbanização extensiva. É parte integrante das estratégias de modelagem estabelecidas no
projeto URBIS-Amazônia, mais especificamente da estratégia utilizada para delinear o circuito
superior da economia regional.
Para a consecução do objetivo proposto, serão utilizados métodos de análise multivariada e
dados relacionados às Regiões de Influência das Cidades, definidas pelo IBGE em 1993 e 2007,
assim como informações adicionais contidas na base de dados georeferenciada BDGeoURBISAmazônia.
Seus resultados serão essenciais para ampliar a compreensão das dinâmicas sócio-espaciais
observadas na macroescala regional (URBIS-Macro), identificando os níveis hierárquicos entre as
cidades-nós, bem como viabilizarão o desenho, o desenvolvimento e a implementação de um
modelo analítico prospectivo para a geração de novas centralidades e interiorização na Amazônia:
o Modelo CENTRALINA. Ao incorporar à análise dados sobre projeções populacionais, impactos
dos investimentos do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) até 2020 e do acesso aos
serviços de saúde na região será possível realizar a caracterização das novas polarizações
presentes e projetadas e definir novas centralidades na região, identificando a interiorização ou
não da mesma. O produto final da análise será um modelo da hierarquia urbana da Amazônia
Legal.
A caracterização destes padrões permitirá identificar a diversidade e densidade do espaço
regional e suas articulações, o que viabilizará a determinação de suas respectivas áreas de alcance
e a existência de uma estrutura regional mono ou policêntrica.
Resumo dos objetivos

1 – Identificar os padrões de centralidade e interiorização na Amazônia legal em uma perspectiva
macroescalar.
2 – Estabelecer critérios para a identificação de tipologias regionais.
3 – Mapear as regiões de influência na Amazônia Legal e seus impactos para a região.
4 – Determinar a hierarquia urbana na Amazônia Legal e suas novas centralidades

Atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista

1 – Estabelecimento do marco teórico utilizado como referência para a análise proposta.
2 – Determinação dos materiais e métodos utilizados para realizar a caracterização dos padrões
de centralidade e interiorização na região amazônica.
3 – Organização, tratamento e sistematização da base de dados.
4 – Estimação dos modelos propostos.
5 – Análise dos resultados: descritiva e cartográfica.
Resultados esperados

1 – Relatório Técnico Macroescala (I): Determinantes da Centralidade na Amazônia Legal:
caracterização das unidades espaciais por intermédio de tipologias regionais.
2 – Relatório Técnico Macroescala (II): Regiões de Influência na Amazônia Legal: mapeamento e
impactos para a economia regional.
3 - Relatório Técnico Macroescala (III): Desenvolvimento e Aplicação do Modelo Hierárquico de
Cidades Modificado para a Amazônia Legal.

