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Independente das categorias tempo e espaço, as cidades se caracterizam por 
apresentar feições com base nos processos sociais que orientam as configurações 
traçadas sobre o espaço geográfico, a mobilidade das populações e as funções das 
organizações. No entanto, as cidades reveladas a partir de processos sociais e 
organização espacial contam com um poder de ação / interação classificado como 
processos espaciais: atuantes de forma determinante na localização, mobilização e 
permanência das atividades e dos atores sobre o espaço geográfico que se constitui 
no espaço urbano. O propósito principal ou objetivo deste trabalho, elaborado sob o 
método de pesquisa de procedimento caracterizado em estudo de caso e que 
pretendemos alargar para outras pesquisas, é identificar no município de Cruz das 
Almas (Recôncavo Baiano) os processos espaciais, estes, indicados por CORRÊA 
(1997) como sendo os responsáveis pela organização do complexo espaço que se 
traduz na metrópole moderna. Assim, a partir das idéias apresentadas pelo autor 
acima citado e nas teorias apresentadas por LEFEBVRE, 2004 é que este estudo se 
justifica; busca-se analisar o local aplicando tais teorias frente ao objeto classificado 
como cidade pequena na complexa hierarquia de cidades. A partir de uma 
metodologia com mecanismos de observação local, análise bibliográfica e 
documental e coleta de dados primários, identificamos os seis processos espaciais 
no local pesquisado: Centralização, Descentralização, Coesão, Segregação, 
Invasão-sucessão e o processo da Inércia. Assim, verifica-se que os processos 
espaciais inicialmente apontados para orientar a organização das complexas cidades 
onde o capitalismo já se apresenta em fase mais desenvolvida, principalmente nos 
países desenvolvidos, também pode ser identificado em casos como o interior do 
Brasil, em áreas de fraco poder de polarização como é o caso da cidade de Cruz das 
Almas no interior do Estado da Bahia, a Nordeste do país. 
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