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 1. Lugar da Economia Espacial 

A Economia Clássica e Neoclássica desdenharam do Espaço: tudo era 

pontual e somente se aceitava contemporizar com a variável tempo. O 

equilíbrio do sistema económico exigia alheamento da realidade. Os 

modelos teóricos eram ficções. Políticas económicas assentes em 

utopias tinham de ser ineficazes. 

Como August Lösch, prematuramente falecido aos 39 anos, asseverou, 

"A teoria não é inútil porque é simplificada; é inútil, apenas, se não vai 

ao essencial, ou se simplifica mais do que é necessário". 

Acredita-se que a crise mundial de 1929/31, com o seu cortejo de 

horrores por toda a parte, fez acordar para a necessidade de volver a 

atenção para o que, na realidade, ocorria. 

Mas, já antes disso, economistas eminentes se tinham apercebido da 

importância, fulcral, da variável espaço. A Geografia não era alheia à 

Economia. Diferenciações espaciais determinavam a criação de 

espaços económicos, que se libertavam de fronteiras.  

Longo caminho foi percorrido por pensadores da Economia, após o 

percursor Richard Cantillon (década de 1680-1734), desde Von Thünen 

(1783-1850), passando por outro alemão, Alfred Weber (1868-1958), 

Andreas Predöhl (1893-1974), ainda alemão, o sueco Tord Palander 

(1902-1972) e o genial August Lösch (1906-1945), alemão, cuja obra 

fundamental verte a teoria do equilíbrio geral sobre uma economia 

inserida no espaço1. Com a sua obra Lösch pode ser considerado o 

                                                            
1 É importante notar que todos os economistas que, desde Von Thünen, se ocuparam com os problemas da 
Economia Espacial utilizaram importante instrumental matemático e de representação gráfica, a que PONSARD, na 
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fundador da Ciência Regional, refundada pelo norte-americano Walter 

Isard (1919-2010), autor de textos essenciais, dinamizador da Regional 

Science Association, de que fui membro, e principal esteio da 

respeitadíssima revista Journal of Regional Science, veículo da pesquisa 

fundamental realizada pelo Regional Science Research Institute.  

Com esta chamada de atenção para a liderança de Walter Isard, 

importa sublinhar os progressos que a Economia Regional e a Economia 

Urbana conheceram depois dos anos sessenta do século passado, não 

apenas através de enormes desenvolvimentos teóricos, mas mediante 

acções de aprofundamento de aplicações tendentes à correcção dos 

desequilíbrios, com refinamento de instrumentos de análise visando a 

aplicação de políticas correctas aderentes à realidade. 

 

 2. Richard Cantillon, "o maior economista de todos os tempos"? 

Richard Cantillon pode ser considerado como precursor da introdução 

do espaço na Teoria Económica. No seu livro2 dedicou-se à descrição 

dos circuitos económicos, com a preocupação - natural num banqueiro 

- de estudar a formação da riqueza. Ao elaborar um esquema 

abrangente do sistema económico introduz, naturalmente, a variável 

espaço. O aparecimento das aglomerações urbanas de diferentes 

dimensões tem ligação com a economia dos transportes, tal como o 

processo de crédito bancário e de compensações entre praças 

diferentes. 

Richard Cantillon abordou o problema do espaço com grande 

abrangência. Há aspectos desta obra que prefiguram a importante 

teoria das regiões económicas de August Lösch. 

É importante sublinhar ter sido Cantillon o primeiro a ocupar-se, de 

forma sistemática, com a génese dos centros urbanos, proporcionados 

à dimensão das terras circundantes e dos trabalhadores necessários 

                                                                                                                                                                              
obra referida na Bibliografia, consagra interessante e esclarecedor "Apêndice Matemático", que ocupa 50 páginas 
num total de 202. 
2 CANTILLON, Richard (1755), Essai sur la nature du Commerce en général. Paris: I.N.E.D., 1952.  
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para as cultivar. Decorrência do mesmo fenómeno espacial e de custo 

de transportes é a formação de núcleos populacionais de maior 

dimensão, com funções de mercado. Cantillon antecipou a noção de 

raio de acção e de área de influência de centros urbanos. Como 

explicou a formação das cidades maiores pela residência dos 

proprietários das terras e dos "senhores", com o cortejo dos seus 

"domésticos", artesãos e lojistas que os servem. O monarca (ou um 

príncipe) determinava a génese da capital do território, cuja 

localização estaria associada a funções económicas, sempre pautadas 

pela economia dos transportes. Como os transportes marítimos e fluviais 

eram os menos dispendiosos, situavam-se ou em costas marítimas ou na 

margem de rios navegáveis. 

As teorias do valor, dos preços, da moeda e das trocas internacionais 

foram desenvolvidas por Cantillon com base em análises meticulosas de 

comportamento de agentes concretos no espaço geográfico. Em cada 

nação - e o autor referia concretamente a Europa como o continente 

de todas elas - eram os "humores" do monarca ou príncipe e dos 

proprietários das terras que determinavam o viver colectivo e a 

orientação das produções económicas. A consideração dos vários 

fluxos monetários - que criavam o espaço económico - conduziu 

Cantillon à elaboração do conceito de multiplicador espacial. Como, 

nas análises do comércio internacional, antecipou o conceito de 

"dominação" de François Perroux (1903-1987)3. 

A obra deste banqueiro é constituída por capítulos redigidos de forma 

criteriosa e sistemática, sem divagações que tornassem a prosa 

excedentária: é escrito o que tem de ser expresso para que os 

conceitos sejam rigorosos e seja inteligível tudo o que importa ser 

relatado. Mas, há um capítulo que não ocupa mais do que seis páginas, 

incluindo as abundantes e por vezes extensas notas dos organizadores 

                                                            
3 Como escreveram os organizadores da Edição do "Essai" feita em Paris, em 1952, "duma forma geral, toda a 
literatura económica do século XVIII parece ter sido escrita para nos ajudar a compreender os meados do século 
XX" (p. 99). 
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da edição, particularmente denso de ensinamentos, o capítulo V da II 

parte, consagrado à "Desigualdade da circulação do dinheiro num 

Estado". 

É notável a forma como o autor estabelece os fluxos monetários 

(incluindo fiscais) entre os campos e as cidades e com isso explica as 

diferenças dos preços em cada uma dessas regiões, resultantes das 

despesas de transporte e do excesso de rendimentos nas cidades. 

Cantillon estabelece paralelismo entre o comércio inter-regional e o 

internacional, com as suas diferenças de preços e balanças de 

comércio4. 

"O Essai representa um dos primeiros exemplos de uma aplicação 

sistemática do método indutivo à Economia"5. 

A circunstância de o livro só ter sido publicado em 17556, mais de vinte 

anos depois da morte de Cantillon e, possivelmente, sem grande 

circulação (nem debate, na falta do autor), terá determinado o 

desconhecimento desta obra magistral pelos cultores do pensamento 

económico. Razão pela qual só por finais do século XIX começou a ser 

apreciada. Mesmo assim, a falta de reedição do livro em França ajudou 

ao carácter quase clandestino dos seus ensinamentos.  

Em 1952, como já referido, o Instituto Nacional de Estudos Demográficos, 

de Paris, decidiu reeditar o Essai, sob a inspiração de Alfred Sauvy (1898-

1990) e com a colaboração de colegas ilustres como Amintore Fanfani 

(1908-1999), Joseph J. Spengler (1902-1991) e Louis Salleron (1905-1989). 

No seu ensaio de abertura da edição, Sauvy escreveu, mesmo, "ser-se 

tentado a pensar que Cantillon terá sido o maior economista de todos 

os tempos"7. O eminente cientista sabia o que dizia. Para evidenciar a 

ignorância acerca da contribuição de Cantillon para o enriquecimento 

da Ciência Económica, Alfred Sauvy sublinhou que, mesmo naquela 

                                                            
4 CANTILLON (1755/1952): 83-89. 
5 FANFANI,  Introduction, em CANTILLON (1755/1952): XVII. Amintore Fanfani era, ao tempo, Professor  de História 
Económica e das Doutrinas Económicas na Universidade Católica de Milão. 
6 Note-se que a redacção da obra é bem anterior a 1734, ano do falecimento de Richard Cantillon. 
7 CANTILLON (1755/1952): II. 
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época, havia professores universitários de Economia Política, em França, 

para quem o nome de Cantillon nada significava! 

Porque a sua obra, editada em meados do século XVIII, esteve, 

infelizmente, ignorada dos autores que se ocuparam de matérias 

relacionadas com a temática espacial no século XIX nenhum deles 

enveredou pelo caminho que Cantillon encetara. 

 

 3. De Von Thünen a Tord Palander 

Os mais eminentes entre os primeiros a introduzir o espaço na Economia 

- Von Thünen e Alfred Weber - confinaram-se à localização de 

actividades produtivas numa óptica microeconómica. Von Thünen, a 

partir da sua experiência de quarenta anos na propriedade que possuía 

em Tellow, em Mecklembourg, norte da Prússia, foi o pioneiro dos 

estudos sobre a repartição das produções agrícolas8. 

A renda a obter na exploração será função das despesas de transporte 

dos seus produtos para o mercado situado na cidade central do 

"estado isolado", dotado de terrenos de igual fertilidade e com 

facilidades de transportes iguais em qualquer ponto da região e em 

qualquer direcção.  

Com o centro na cidade desenvolvem-se vários círculos concêntricos, 

com a distância à cidade/mercado a determinar a selecção de 

culturas para cada um desses círculos. Como as terras mais próximas do 

mercado consumidor têm a maior renda aí se situavam os produtos 

perecíveis, como os hortícolas e as explorações leiteiras. Dado ter a 

renda de localização uma relação inversa com a distância, o círculo 

seguinte era consagrado à silvicultura, face ao elevado rendimento das 

madeiras. Depois, eram três círculos destinados aos cereais, cada qual 

com um sistema de cultivo e de afolhamento diferente. Von Thünen 

desenvolveu uma "lei marginalista do preço" que garantia ao agricultor 

a obtenção de uma renda compensadora dos custos e das mais 

                                                            
8 As sínteses que se seguem do essencial das teorizações destes economistas, desde Von Thünen a August Lösch, 
foram elaboradas com base nos textos dos livros de PONSARD e ROUSSELOT citados na Bibliografia. 
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elevadas despesas de transporte. O último círculo era dedicado à 

pastorícia. 

 

Alfred Weber, situado no final de século XIX, início do XX, vive o surto da 

industrialização e vai teorizar sobre a optimização do local em que erigir 

uma fábrica. Ainda o custo do transporte é determinante, agora, face 

ao conjunto de factores a reunir nessa unidade, como matérias-primas, 

energia e mão-de-obra e, também, a despesa a realizar com a entrega 

do produto elaborado no mercado de consumo. 

Weber desenvolveu a técnica das isodapanas, que são linhas a unir os 

pontos em que, por unidade de produção, o custo total de transportes 

é igual. Considerou que as despesas de deslocação são directamente 

proporcionais ao peso dos materiais transportados e à distância 

percorrida, pelo que a obtenção do ponto de equilíbrio que determina 

a escolha da localização a adoptar resulta de uma espécie de sistema 

de forças mecânicas.  

O economista alemão fez entrar no seu modelo, ainda, o factor 

trabalho, a que já se aludiu, além da aglomeração de fábricas. Quanto 

à mão-de-obra, a isodapana a eleger é a que equilibre o ponto de 

custo mínimo dos transportes antes enunciados e o centro fornecedor 

de operários que seja tido por "vantajoso". Das várias isodapanas 

traçadas Weber elegia a que denominava de "isodapana crítica", 

correspondente àquele equilíbrio entre ganhos com mão-de-obra e 

perdas de transporte.  

A concentração de unidades industriais era factor significativo para a 

escolha de localização de uma fábrica, considerada a importância das 

economias externas assim proporcionadas, colocadas em confronto 

com o agravamento de custo de transporte que esse desvio 

ocasionava, tudo traduzido na obtenção de nova "isodapana crítica".  

O livro de Alfred Weber intitulado Teoria da Localização das Indústrias foi 

editado em 1909, quase um século depois da obra de Von Thünen 
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sobre as localizações agrárias, cuja primeira parte foi publicada em 

1826. 

 

Andreas Predöhl, outro economista alemão, num seu estudo dado à 

estampa em 1925, adoptou a linha marginalista da Escola de Lausanne 

(Walras e Pareto), fundando-se no princípio da substituição. Partia da 

teoria da interdependência dos preços para considerar que os lugares 

de produção seriam determinados pela inter-relação dos preços 

interdependentes. A aplicação do princípio da substituição, tanto a 

despesas de transporte como a despesas com mão-de-obra e com 

capital, seria o definidor da localização óptima. Também quanto às 

despesas de transporte, na escolha a fazer entre matérias-primas com 

localizações diferentes, haveria que determinar o ponto de substituição. 

Como a localização óptima, geradora do rendimento líquido mais 

elevado, resultava do sistema de preços e de quantidades, 

interdependentes, Predöhl considerava estar assim determinado o 

equilíbrio geral walrasiano. Porém, a análise realizada era 

microeconómica, situada ao nível da firma isolada e no curto prazo. 

Além disso, considerava a imutabilidade da técnica e o espaço 

contínuo.  

Apesar dos defeitos que se lhe apontavam, a teoria de Andreas Predöhl 

sobreviveu às críticas de Palander e de Lösch e mereceu de Walter Isard 

uma reformulação que a reabilitou para os tempos modernos9. 

 

A obra maior do economista sueco Tord Palander, neste domínio, é a 

sua dissertação para doutoramento, em 1935, cujo título se traduz por 

Contribuições para a Teoria da Localização, na qual se propôs elaborar 

uma teoria geral do equilíbrio das localizações. 

                                                            
9 ROUSSELOT (1960): 20-22. O artigo de Walter Isard citado é "The General Theory of Location and Space-
economy", publicado em The Quarterly Journal of Economics, vol. 63, n.º 4, 1949, p. 476-506. Pela primeira vez 
Isard utilizou a expressão Economia do Espaço ou Economia Espacial. 



AIHPE 9th Conference  António Alves-Caetano 
Valencia 4-5 de diciembre de 2015  

8 
 

Também partiu da teoria dos preços e do equilíbrio geral de Walras e 

Pareto. No entanto, apercebeu-se de que um tal esquema falseia a 

análise da localização pelos seus pressupostos teóricos da economia 

pontiforme e da concorrência perfeita. Foi obrigado a abandonar a 

teoria walrasiana e a aproximar-se da visão de Weber, com o que 

passava a limitar o objecto do seu estudo. Assim, caiu na 

microeconomia ao fazer a análise da situação da firma isolada e das 

reacções do empresário, especialmente acerca do que presumia ser a 

política de preços dos seus concorrentes. Palander também não 

analisou as despesas de transportes senão em situações simplificadas.  

Os estudiosos da obra do economista sueco consideram não ter 

conseguido a abordagem alargada que pretendia da problemática da 

localização, antes fazendo a sobreposição de diversas análises parciais, 

com precárias ligações entre si. No entanto, consideram ter Palander 

contribuído, de forma significativa, para a teoria espacial, ainda que 

não tenha realizado uma aproximação de índole geral da teoria do 

equilíbrio das localizações, como pretendia, limitando-se a uma análise 

parcial e estática. 

 

 4. O génio de August Lösch 

As condições em que a obra de August Lösch foi produzida, 

determinaram a sua excessiva concisão 10 . Lösch recusou qualquer 

cargo ou colocação que pudesse sugerir aproximação ao nazismo, 

pelo que vivia em condições de carência que culminaram na sua 

morte prematura, aos 39 anos, esgotado por privações. Presume-se qua 

a rapidez com que Lösch queria passar ao papel as suas ideias, em 

paralelo com o propósito de o livro ser pouco volumoso para não 

encarecer a edição, terá contribuído para uma teoria "concisa ao 

ponto de ser compacta"11. 

                                                            
10 A primeira edição do livro Die Räumliche Ordnung der Wirtschaft foi em 1940. 
11 ROUSSELOT (1960): 2. 
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O boicote do III Reich à obra de Lösch terá contribuído para a sua 

reduzida divulgação na Alemanha. Só quase quinze anos depois de ser 

editado se publicou a primeira tradução do livro no estrangeiro, neste 

caso nos Estados Unidos, prefaciada pelo seu discípulo dilecto, 

Wolfgang Stolper 12 . A circunstância deste economista ter 

acompanhado a tradução terá minimizado as enormes dificuldades 

suscitadas pelo escrito de difícil entendimento em muitas passagens e 

que apresentava tanta inovação de conceitos e pensamento. 

Apesar de se admitir que a fecundidade intelectual de Lösch lhe 

permitiria outros avanços se não tivesse desaparecido tão 

precocemente, a obra legada constitui um sublime coroar da 

teorização da Economia do Espaço feita pelos seus predecessores. 

Stephen Valavanis, renomado econometrista da Universidade de 

Harvard, tragicamente falecido em 1958 na Grécia, considerou que o 

texto de Lösch que o celebrizou "pertence à categoria de obras de que 

cada geração só produz um número muito reduzido"13.               

O livro de Lösch caracteriza-se por procurar abranger as teorias dos seus 

predecessores, com o propósito de estabelecer uma teoria espacial 

unitária e por ensaiar a integração da teoria espacial na teoria 

económica geral. 

Quanto ao primeiro aspecto, verifica-se que foi tributário de Von 

Thünen, cuja teoria incrementou, subscrevendo a hipótese do "Estado 

isolado"; adoptou as soluções de Weber quanto às localizações 

industriais, que desenvolveu, e apoiou-se, também, na técnica das 

isodapanas; incorporou a lei da refracção das despesas de transporte 

de Palander e outros dos seus trabalhos sobre o equilíbrio geral das 

localizações. Mas, no desenvolvimento dos pressupostos das suas 

teorias, Lösch foi para além de quanto se conquistara até então. E foi 

                                                            
12 LÖSCH, August (1940), The Economics of Location, Yale: Yale University Press, 1954. 
13 VALAVANIS, Stephen, "Lösch on Location" in The American Economic Review, Vol. 45, Sep. 1955, p. 637. 
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inovador ao apresentar "um sistema completo de equilíbrio geral, 

descrevendo a inter-relação de todas as localizações"14. 

Em relação ao segundo aspecto, Lösch foi o primeiro a estabelecer 

uma ponte entre a economia espacial e o pensamento económico 

geral. Isso é particularmente notado na sua "teoria das trocas" e pela 

forma como utilizou expressões e conceitos consagrados na chamada 

economia tradicional e desenvolveu técnicas analíticas e de 

representação gráfica similares a muitas das utilizadas pela economia 

pontiforme. Aliás, a forma superior como Lösch dominava o arsenal 

teórico da história do pensamento económico permitiu-lhe traçar o 

quadro geral da sua obra, desdobrada em teorias da localização, das 

regiões económicas e das trocas, de que emerge a teoria das 

transferências, tudo com o selo da genialidade, nomeadamente nos 

capítulos que estão para além da teoria da localização, em que fez a 

síntese, enriquecida, de quanto se inovara neste domínio, antes de si.  

Adepto do pensamento neoclássico Lösch fez a análise teórica na 

óptica microeconómica  assente na estática. Os empresários, sejam 

industriais ou agrícolas, orientam-se pela obtenção do lucro máximo. Na 

tradição walrasiana, o equilíbrio geral das localizações é determinado 

pelo somatório dos cálculos individuais de empresários e de 

consumidores.    

 

 4.1. Lösch: Teoria da Localização 

Esta teoria reduz-se ao domínio da empresa individual, seja agrícola ou 

industrial. Deixa de lado a consideração do desenvolvimento 

harmónico de uma qualquer região ou nação. Portanto, queda-se no 

domínio da microeconomia.  

O desenvolvimento destas matérias no seu trabalho abrange os 

problemas da localização, em termos gerais, e os das localizações 

industrial e agrícola, que são complementadas pelo estudo da 

                                                            
14 ROUSSELOT (1960): 28. 
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formação de cidades e de "cinturas", tudo coroado por um capítulo 

consagrado à teoria geral da localização. 

Na forma de abordar estes assuntos Lösch centrou a atenção em 

caracterizar alguns métodos típicos para solucionar os problemas 

suscitados, susceptíveis de ser aplicados em quadros de maior 

complexidade. O objecto tinha de ser o de determinar a melhor 

localização para qualquer tipo de actividade, tarefa a que Lösch se 

consagrou. 

Sucessivamente, estabeleceu os termos em que o empresário tinha de 

equacionar a escolha da localização para o exercício da sua 

actividade; os reflexos que tinha nas localizações dos seus concorrentes; 

as variáveis a considerar pelo consumidor para a determinação da sua 

localização; a influência da distância existente entre centros de 

produção e de consumo, inclusive considerando a concorrência de 

várias mercadorias, em tudo aprofundando as teses de Von Thünen e 

Weber.  

Depois, avançou para a teoria geral da localização, em que importava 

ultrapassar o problema da escolha isolada de uma localização e 

discorrer sobre a influência dessa escolha sobre todas as outras 

localizações. Há uma situação de interdependência, cujo sistema de 

equações de equilíbrio é praticamente insolúvel, tal a complexidade 

atingida. Porém, Lösch teve condições de inventariar dois factores 

essenciais: há tendência a duas maximizações, das vantagens de cada 

firma e do número de unidades económicas no espaço escolhido. 

Considerando a forma como se agrupam produtores e consumidores 

Lösch distingue "regiões de aprovisionamento", mais associadas à teoria 

da localização agrícola e "regiões de procura", com acção importante 

na teoria da localização industrial, ambas originando as "áreas de 

mercado". Porém, estas localizações não estão uniformemente 

distribuídas, podendo estar dispersas ou concentradas, situação em que 

admite poderem sê-lo "por pontos" ou "por áreas". As concentrações por 

áreas homogéneas são subordinadas por Lösch em "cinturas" e "distritos". 
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Estes respeitam a centros agrupados e mercados separados, enquanto 

as "cinturas" são uma rede limitada de mercados. 

Todos estes conceitos foram objecto de esclarecedoras representações 

gráficas. 

Lösch consagrou-se, ainda, aos limites das regiões, como fronteiras ou 

limites das localizações, distinguindo entre o que se passava em "regiões 

simples" e em "sistemas de regiões".  

No primeiro caso ("regiões simples") eram situações distintas as 

respeitantes, por um lado, ao limite que separa regiões que produzem 

ou consomem várias espécies de bens, que Lösch denominou de "limite 

de mercadorias concorrentes" e, por outro, o referente a regiões que 

transaccionam o mesmo produto em mercados diferentes, o "limite de 

localizações concorrentes". 

Quanto aos "sistemas de regiões" havia que considerar aqueles em que 

diversas mercadorias estavam diferenciadas, nos quais os limites são 

curvas como as dos círculos de Von Thünen, bem como aqueles em 

que as mercadorias se sobreponham, denominados "províncias 

económicas", onde os limites podem assumir a forma de linhas ou de 

"bandas limítrofes", as quais determinam regiões de fronteira. 

Lösch desenvolveu um sistema de equações com a amplitude 

necessária à abrangência das inter-relações espaciais do sistema 

económico, sempre na esteira de Walras. Daqui passou à teoria das 

regiões económicas, com vista ao equilíbrio espacial total. 

    

 4.2. Lösch: Teoria das Regiões Económicas 

Face à insuficiência do sistema de equações gerais de localização que 

concebera, Lösch decidiu o desenvolvimento desta teoria como 

passagem intermédia para a elaboração da teoria do citado equilíbrio 

total. Trata-se do que os especialistas consideram a parte mais 

inovadora do livro publicado.  

O ponto de partida é uma vasta planície em que as matérias-primas 

estão uniformemente distribuídas e as explorações agrícolas se bastam 
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a si próprias e são equidistantes. Lösch demonstra que, em tal ambiente, 

a diferenciação espacial tem origem económica, derivada das 

economias de escala, dos custos de transporte e do espaço para a 

agricultura. 

Em Lösch as "redes de áreas de mercado" são como favos de mel 

dispostos em rede de hexágonos regulares. A dimensão de cada 

hexágono é função do tipo de produtos a que respeita e o sistema 

constituído pela rede tem um centro, que é a capital. A associação de 

vários sistemas conduz a uma "rede de sistemas", com as suas inter-

relações. Toda esta análise é elaborada em termos muito lógicos e de 

rigor geométrico, rica, ainda, em conceitos originais. Lösch desdobrou a 

análise, abordando as "regiões económicas sob condições simples", 

correspondentes ao modelo simplificado da planície em que tudo era 

harmónico, e as "regiões económicas sob condições difíceis", em que o 

esquema simplista é complicado pela introdução de factores 

"económicos", "naturais", "humanos" e "políticos" que vão aproximando 

da realidade a análise das regiões económicas.  

Neste particular, Lösch considera como distorções "económicas" 

relevantes, analisadas separadamente, as diferenças locais de preços; 

a diferenciação de produtos; a diferenciação de tarifas de transporte. 

No primeiro caso adoptou um esquema de concorrência monopolística, 

com importantes conclusões, redutoras das áreas de mercado. Já na 

diferenciação de produtos Lösch demonstrou verificar-se o efeito 

inverso, pois existe sobreposição, com alargamento, das áreas de 

mercado. As mexidas nas tarifas de transporte implicavam tanto 

alterações na procura dos bens como nas elasticidades da densidade 

de tráfego. 

Quanto aos factores associados à "Natureza", Lösch introduziu 

modificações na hipótese inicial da planície uniformemente fértil e 

acessível, através de diferenciações de produtividade e de 

acessibilidade, com consequências várias, resultantes de múltiplas 

hipóteses formuladas, tanto num caso como no outro. 
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Em termos de factores "Humanos", Lösch modificou o seu esquema 

inicial com a especificação de comportamentos individuais e de grupo. 

Quanto aos indivíduos havia que considerar diversas posturas assumidas 

por empresários, que afectavam a dimensão dos mercados, preços e, 

até, a localização de estabelecimentos. Em termos de comportamento 

colectivo foram salientados, principalmente, aspectos determinantes de 

distorções do lado do consumo de bens. 

Finalmente, nos factores "políticos" havia que considerar a situação 

relativa de territórios políticos e económicos serem, ou não, 

coincidentes: a fronteira económica pode não coincidir com a política. 

Por isso, em intensa análise, Lösch ocupou-se de Estados e paisagens 

económicas e das influências recíprocas, fixando quatro situações 

diferentes. 

Em novo capítulo, o autor reagrupou todos os "factores económicos 

que limitam a extensão das áreas de mercado", dando ênfase à 

importância da concorrência, que exerce efeitos de vária natureza, 

com o autor a limitar-se à situação do aumento dos preços, com efeitos 

no custo do transporte; no "custo do tempo", em que Lösch incluía as 

"desvantagens decorrentes da perda de tempo"; no custo de vendas; 

nos riscos resultantes do acréscimo das distâncias; na diferenciação de 

produtos; na extensão dos negócios; nos obstáculos às trocas e, 

finalmente, no que designou por "repugnância e incompetências", em 

que às incapacidades individuais se juntavam dificuldades burocráticas, 

em especial, no domínio do comércio internacional. 

Como corolário de todas as dificuldades introduzidas no modelo 

simplificado inicial Lösch estava em condições de se ocupar das 

"regiões económicas sob condições difíceis". As consequências, em 

termos de "áreas de mercado", determinam a perda das formas 

geométricas regulares, alteração de dimensão e, em relação a um 

mesmo produto, de natureza. Porém, o modelo teórico não sofrerá, no 

essencial. 
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Considerando um único produto, as "redes regionais", porque as 

respectivas "áreas de mercado" se sobrepõem, perdem a característica 

de rede: ficariam "como um amontoado de pedaços de ardósia 

arrumados sem cuidado". Além disso, as "redes regionais" já não cobrem 

a planície imaginada, tendo de passar a considerar-se ou "distritos" ou 

"cinturas".  

Do ponto de vista dos "sistemas regionais", por maioria de razão, as 

distorções introduzidas no modelo inicial são isso mesmo: distorções. No 

entanto, Lösch sublinhou que "as paisagens económicas, políticas ou 

culturais têm traços essenciais em comum: estão todas estruturadas 

com um ponto central". 

Para Lösch existem três tipos de regiões económicas: "áreas de 

mercado" ou "mercados"; "redes regionais" ou "cinturas"; "sistemas 

regionais" ou "distritos", como seu modelo de organização espacial, que 

reconhecia estar longe da perfeição, mas representa avanço, enorme, 

sobre tudo o que, neste domínio, fora concebido. 

 

 4.3. Lösch: Teoria das Trocas 

Neste trecho da sua obra Lösch ocupa-se da natureza da divisão do 

trabalho, o que faz a partir da análise das relações inter-regionais. Visa a 

divisão espacial do trabalho, utilizando o método das aproximações 

sucessivas, ainda e sempre, para, através do que considera "os seis 

problemas cardiais da divisão do trabalho", obter soluções apontadas 

ao equilíbrio do sistema espacial que, em permanência, está no seu 

horizonte. 

Estes problemas consistem na consideração, dois a dois, dos factores 

basilares em causa, a saber, sujeito económico, actividade económica 

e localização. Sucessivamente são analisados por Lösch o emprego de 

cada pessoa; a cooperação das pessoas no trabalho; o local de 

trabalho de cada pessoa; as pessoas de uma localização; a produção 

de uma certa localização e a localização de uma actividade, 
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problema que é, em suma, a síntese do seu trabalho precedente de 

teorização da localização e das regiões económicas.  

Em síntese, também, porquanto num escrito com estas dimensões não 

se pode ir além do aflorar de questões, Lösch conclui pela existência de 

duas situações extremas, entre as quais a remuneração do trabalho se 

situa. Uma em que o rédito pessoal é constante e o número de pessoas 

que auferem rendimento é variável e a outra em que a situação é a 

inversa.  

As escalas de preços estão associadas a esta problemática, pois Lösch 

considera que "numa economia livre, a divisão espacial do trabalho é 

determinada pelas diferenças geográficas dos preços", que são de três 

espécies, que denominou "escala de mercado", "escala de paisagem" e 

"escala mundial". No primeiro caso estão em causa os produtos 

industriais de um mesmo empresário, numa simples "área de mercado". 

Nos dois casos restantes estão envolvidos géneros de diversos 

produtores, o primeiro circunscrito à "paisagem económica" e o último 

às diferenças nacionais e continentais. O desiderato de Lösch é que 

"todos os preços atinjam um nível tal que as condições de equilíbrio das 

localizações sejam preenchidas". 

 

 4.4. Lösch: Teoria das Transferências  

Mas, esse equilíbrio será perturbado havendo que enunciar como a ele 

se regressa, ainda que, no domínio da economia, não se recuperem 

posições, antes se procure, por sucessivos desequilíbrios, não ficar muito 

afastado de posições perdidas.  

É neste ponto que Lösch começa a desenvolver a sua importante Teoria 

das Transferências, em que o regresso ao equilíbrio se processa através 

do fluxo de bens e de serviços. Lösch considera que as alterações na 

divisão de trabalho espacial são corrigidas através de flutuações de 

preços, função do factor distância. 
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No caso dos Estados o mecanismo de transferência é afectado, 

principalmente, por dois factores: as tarifas alfandegárias e as 

diferenças de moedas em circulação.  

Uma das inovações de Lösch nesta teoria foi a distinção dos conceitos, 

amalgamados no pensamento económico tradicional, de 

"transferência prévia" e "transferência final", em que a primeira é 

influenciada pelas variações do nível geral de preços e a segunda é 

comandada pelos efeitos amplificadores dos preços determinados pelo 

excesso de circulação fiduciária. 

Os capítulos finais da sua obra são consagrados ao desenvolvimento 

desta teoria, que visa a retoma do equilíbrio, considerando em primeiro 

lugar as situações de "auto-regulação", para culminar com a "regulação 

externa". 

Foi feita, inicialmente, uma análise dos mecanismos auto-reguladores 

das perturbações da divisão do trabalho espacial geradas no curto 

prazo, as quais têm efeitos sobre o rendimento, o volume de emprego e 

tudo o mais que caracteriza a vida económica em qualquer lugar. 

Exaustivamente, Lösch considerou as situações das pessoas, empresas, 

paisagens económicas, países e mundo, para cada situação 

apontando o tipo de transferência corrector. 

Já os mecanismos auto-reguladores no longo prazo determinam 

redistribuição de factores de produção, o que é objecto do "problema 

das combinações". Efectivamente, estão em causa desequilíbrios 

determinados, não por aspectos conjunturais mas, estruturais, como 

esgotamento de recursos naturais, descoberta de novos recursos, 

progresso técnico, alterações no ritmo do crescimento populacional, 

alta prolongada de preços, etc. Nestes termos, tem de haver novas 

combinações de factores de produção, a determinarem, inclusive, 

migrações inter-regionais, tanto de trabalho como de capital, de que 

Lösch se ocupou com a extensão e profundidade próprias da sua 

índole.  
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O mesmo fez quanto ao que denominou "regulação externa", tanto da 

transferência de produtos como da distribuição de factores de 

produção, sempre com o propósito de obter os melhores resultados 

possíveis no processo de reequilíbrio. Importa salientar, aqui, a 

qualidade da análise feita neste último domínio associado à 

reorganização dos factores, em que se situou no concreto, visando a 

criação de grandes espaços económicos e de uniões económicas, 

com o esboço de um plano de organização espacial com vista à 

melhoria da condição humana. Tudo o que neste particular escreveu 

vivendo na Alemanha de 1939/1940 diz bem da sua qualidade de 

investigador que teorizava com instrumentos do passado e do presente 

mas dotado de espírito premonitório15. 

                                                                                                  

De forma esquemática, numa visão simplificada, pode admitir-se que a 

formulação teórica de August Lösch, prosseguindo e ampliando o 

legado de Von Thünen, Weber, Predöhl, Palander e Ohlin 16 

desembocou na modernização e sofisticação do amplo quadro de 

caracterização do sistema económico elaborado nos primórdios do 

século XVIII por Richard Cantillon. Teremos, assim, uma certa 

circularidade da teorização da Economia Espacial, antes de Walter 

Isard, na esteira de Lösch, lhe estabelecer os termos em que adentrou 

no século XXI. 

 

 

 
Lisboa, Abril de 2015 
 
 
 
 

                                                            
15 É essencial reafirmar a importância que o estudo da obra de ROUSSELOT, citada na Bibliografia, teve para a 
elaboração desta síntese das teorias de LÖSCH. 
16  Bertil Ohlin (1899-1979), economista sueco que se notabilizou pelas pesquisas originais nos domínios do 
comércio internacional e inter-regional, com reflexos importantes na Economia Espacial.  
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