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Título: DESLOCAMENTOS PENDULARES: LEITURAS A PARTIR DA REGIÃO
METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RMPA)
Este trabalho de pesquisa integra as atividades desenvolvidas no âmbito de uma
pesquisa em desenvolvimento com o apoio financeiro da FAPERGS, contemplado pelo edital
02/2017 PqG e elaborada em conjunto com pesquisadores de outras instituições de ensino e
pesquisa do Rio Grande do Sul. O projeto contemplado pelo edital tem o propósito de
aprofundar a reflexão teórica e metodológica sobre a importância e o papel do policentrismo,
através da identificação de áreas urbanas funcionais e redes urbanas que possam auxiliar na
promoção da coesão territorial e do desenvolvimento regional. Entre as atividades
desenvolvidas, resultam a sistematização e análise das múltiplas espacialidades dos
movimentos pendulares em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas do Estado, mas
neste trabalho será analisado especificamente o caso da Região Metropolitana de Porto
Alegre (RMPA). A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), instituída pelo Governo
Federal em 1973, através da Lei Complementar n° 14, é composta por 34 municípios,
localizando-se na zona leste do Estado ao norte da Laguna dos Patos. Quanto à metodologia,
utilizou-se como base os microdados do Censo Demográfico do IBGE (2000 e 2010)
referente aos deslocamentos cotidianos motivados por trabalho ou estudo entre os municípios
da RMPA. Os dados foram mapeados com o auxílio de software de sistema de informações
geográficas, espacializando a concentração de densidade de fluxos. A partir disso, foram
correlacionados dados sobre a concentração de atividades econômicas (empresas), bem como
a sobreposição de dados demográficos (População Economicamente Ativa, População
Ocupada, etc) e econômicos (Produto Interno Bruto, Valor Agregado Bruto, etc) dos
municípios. Foi possível identificar múltiplas centralidades com distintos papéis em seus
espaços de entorno, agregando a funcionalidade aos processos econômicos e às escalas de
influência das cidades da RMPA. As análises revelam também que é necessário verificar
essas dinâmicas para além dos limites das regiões metropolitanas, seja em seu entorno mais
próximo e com outras centralidades do Estado, gerando novas informações sobre a
policentralidade e os possíveis encaminhamentos para políticas e investimentos em âmbitos
regionais.

