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A pesquisa tem por objetivo identificar e analisar a nova conjuntura socioeconômica de 

Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, as três principais cidades do eixo da BR-116, na 

Região Metropolitana de Porto Alegre, através da grande presença do setor terciário, dos 

grandes espaços de consumo e a desindustrialização, destes centros conhecidos como grandes 

polos industriais e operários. A fragmentação do espaço e a desconcentração metropolitana 

são processos atuais e presentes nas grandes metrópoles e acompanham a rede de fluxos 

proporcionada por sua economia e os principais eixos de transporte e comunicação. Não é por 

acaso que os três municípios se desenvolveram através da rodovia federal, onde se instalam as 

indústrias dinâmicas e os principais eixos complexos centralizadores de pessoas e capital, 

caracterizando-se por multicentralidades. Estes entrepostos metropolitanos estão se tornando 

centros de serviços e gerando novos fluxos dentro deste mesmo espaço. O estudo visa à 

identificação de pontos como shopping centers, hipermercados e outras grandes superfícies 

comerciais; além de se ater na proporcionalidade da participação econômica destas cidades 

frente ao Estado do Rio Grande do Sul e perante à Região Metropolitana de Porto Alegre. O 

consumo presente nestes espaços, oriundo da transformação econômica dos últimos anos, 

influenciou na formação de novas centralidades nestes municípios; impactando em sua 

estrutura e criando “multicentros” dinâmicos que atraem novos empreendimentos e 

investimentos em torno destas novas áreas. 
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