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A pesquisa em andamento tem como objetivo avaliar se a classificação dos perfis
socioeconômicos dos municípios integrantes da Aglomeração Urbana do Litoral Norte
(AULINORTE), elaborada por Strohaecker et al (2005 e 2006) e Strohaecker (2007), ainda se
mantém válida, coadunada à temática das emancipações municipais e aos indicadores de
desenvolvimento regional.
Para a elaboração deste trabalho investigatório, em um primeiro momento foram feitas
pesquisas sobre a AULINORTE para que houvesse uma contextualização da região, em seguida
deu-se início ao levantamento de dados secundários da área de estudo, posteriormente
organizados em forma de tabelas e gráficos. Os índices selecionados foram: Índice de
Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE), Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) e o Valor Adicionado Bruto (VAB). Após a elaboração destas tabelas e gráficos, estão
sendo feitas análises em cima dos diferentes modos de agrupamentos dos referidos municípios.
Ao analisar o VAB dos municípios da AULINORTE, em suas categorias, sendo elas:
Agropecuária, Indústria, Serviços e Demais Serviços, constatou-se que os padrões do início dos
anos 2000 se mantiveram até o ano de 2016, ano mais recente dos dados. A partir disto podemos
inferir que não houve mudança nos tipos de perfis socioeconômicos elaborados por Strohaecker
et. al. (2005 e 2006) e Strohaecker (2007), classificados em: municípios rurais, urbanos
agroindustriais, urbanos para fins de segunda residência e urbanos permanentes.
Nas observações referentes ao IDESE, constatou-se que os municípios de Osório e
Capivari do Sul foram os que se destacaram positivamente na região da AULINORTE. No
decorrer da pesquisa uma análise que se assemelha a está deverá ser feita município a
município, em busca de características que permitam inferir se as emancipações foram ou não
benéficas para os respectivos municípios.
Com as observações referentes ao IDHM, identificou-se que, gradativamente, mais
municípios pertencentes AULINORTE ficam na média ou acima da média do estado. No ano
de 1991, vemos apenas Imbé e Osório; em 2000, Arroio do Sal, Imbé, Osório e Torres; já em
2010, Arroio do Sal, Capivari do Sul, Imbé, Osório e Torres. Apesar das diferenças internas
existentes entre os municípios integrantes da AULINORTE, podemos afirmar que esta
Aglomeração Urbana vem mantendo seu crescimento com o passar dos anos.

