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A comunicação tem por objetivo discutir a transformação da Aglomeração Urbana do Nordeste
(AUNE) em Região Metropolitana da Serra Gaúcha (RMSG). A RMSG, anteriormente AUNE,
foi instituída em 2013 e é formada por treze municípios da Serra Gaúcha, concentrando cerca
de 800 mil habitantes e tendo como polos urbanos as cidades de Caxias do Sul e Bento
Gonçalves. Trata-se de um conjunto de municípios que formam uma região funcional integrada
tanto pela indústria, como pelos serviços e pela cultura italiana, origem de grande parte dos
habitantes da região. A economia desta região contempla municípios com forte base industrial,
destacando-se as indústrias metal-mecânicas (um dos maiores polos do Brasil), moveleira,
metalúrgica e vitivinícola (também a maior região produtora do país). Caxias do Sul é o segundo
Produto Interno Bruto municipal do estado e um dos maiores do Brasil. Bento Gonçalves,
Farroupilha, Carlos Barbosa e Garibaldi também se destacam pelo PIB industrial. Também se
destacam na região a produção agrícola (fruticultura) e o setor turístico. A comunicação
discutirá o processo de integração destes municípios e sua caracterização como aglomeração
urbana. Como metodologia trabalharemos a evolução, para cada município, dos dados de
população urbana, do PIB e sua distribuição em setores, visando construir um perfil urbano da
região. Também trabalharemos diferentes estudos do IBGE (Regiões de Influência das Cidades
e Áreas de Concentração de População) analisando o grau de integração destes municípios e
suas condições para transformação da aglomeração em região metropolitana. Finalizaremos
com uma avaliação das possibilidades de planejamento e desenvolvimento integrado destes
municípios uma vez institucionalizados como região metropolitana.

