
Aluno de graduação (Geografia UFRGS) e bolsista BIC/FAPERGS

Paulo Roberto Rodrigues SoaresPaulo Roberto Rodrigues Soares
Professor do Departamento de Geografia da UFRGS e orientador

AANÁLISENÁLISE DADA AA
DEDE LLAJEADOAJEADO

IntroduçãoIntrodução
- Nas duas últimas décadas do século XX, observa-se uma 
tendência à desconcentração e à dispersão industrial das  
metrópoles nacionais, incluindo Porto Alegre, ao mesmo tempo
em que  seus núcleos acumulam e concentram funções de 
gestão e fornecimento de informações;
- A microrregião de Lajeado-Estrela concentra uma significativa 
quantidade de empresas e empregos no setor industrial com 
forte integração entre a agricultura regional e a indústria local.
- Estas características permitem classificar esta microrregião 
como uma aglomeração urbano-industrial (IPEA, IBGE, 
Unicamp, IPARDES, 2000).  

Objetivos e MetodologiaObjetivos e Metodologia
- Analisar economicamente a aglomeração de Lajeado-Estrela, através de seus principais ramos industriais, produção agrícola, 
comércio e serviços;
- Analisar o grau de integração econômica e urbana entre os municípios e núcleos urbanos da microrregião. 
- Os dados provem do Banco Regional de Dados do Vale do Taquari e de bancos de dados disponíveis eletronicamente na FEE , 
IBGE, RAIS/MTE e através de indicadores econômicos e sociais. 

ResultadosResultados PreliminaresPreliminares
- A agricultura tem uma grande importância para a aglomeração, já que é base para grande parte do setor secundário 
(agroindústrias) da microrregião
- Além das agroindústrias regionais, que desenvolvem importantes fluxos econômicos internos, as indústrias de calçados, jóias e
pedras preciosas e de móveis também são presentes na região. 
- Nas indústrias são aplicadas inovações tecnológicas de produção e de mercado desenvolvidas na universidade da região e 
também por outras instituições.
- O setor terciário concentra-se em Lajeado (polarização) com a presença de um setor educacional para a profissionalização de 
mão-de-obra e aplicação de tecnologias desenvolvidas na universidade.

Quadro 1 Quadro 1 –– Dados da Aglomeração Lajeado Dados da Aglomeração Lajeado 

MunicípioMunicípio PIB Municipal (mil R$)PIB Municipal (mil R$) PIB IndustrialPIB Industrial

Fonte: FEE e IBGE

Quadro 2 Quadro 2 -- Força de Trabalho Industrial na Aglomeração Lajeado EstrelaForça de Trabalho Industrial na Aglomeração Lajeado Estrela

19851985 19901990
Lajeado 4.716 6.941
Estrela 3.873 3.701
Teutônia 2.505 2.804
Arroio do Meio 2.213 2.730
Cruzeiro do Sul 564 920
TotalTotal 13.87113.871 17.09617.096

MunicípioMunicípio PIB Municipal (mil R$)PIB Municipal (mil R$) PIB IndustrialPIB Industrial
Arroio do Meio 432.320
Cruzeiro do Sul 141.872
Estrela 512.046
Lajeado 1.423.688
Teutônia 638.946
TotalTotal 3.148.8723.148.872

Fonte: MTE.RAIS. 1985

ConclusõesConclusões PreliminaresPreliminares
- Nas duas últimas décadas observa-se o crescimento da população urbana e um intenso crescimento do setor industrial e 
comercial na aglomeração de Lajeado-Estrela. 
- Embora haja uma especialização produtiva local voltada para os mercados nacional e global, percebe
crescente autonomia da microrregião em relação aos serviços e  à produção industrial voltada para o mercado interno regional.
- A aglomeração de Lajeado-Estrela insere-se nas tendências da desconcentração industrial e metropolitana da Região 
Metropolitana de Porto Alegre.

Bibliografia Consultada:Bibliografia Consultada:
- IPEA, NESUR/IE-Unicamp, IBGE. Redes Urbanas Regionais: Sul. Série Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil, V. 6. Brasília: IPEA, 2000. 
- MÉNDEZ, R. y CARAVACA, I. Organización Industrial y Territorio. Madrid, Editorial Síntesis, 1996.
- SOARES, P. R. R. Desconcentração metropolitana e aglomerações urbanas no Rio Grande do Sul. In 
vida coletiva. Rio de Janeiro: REVAN e FAPERJ, 2008. 

TotalTotal 13.87113.871 17.09617.096

Lucas Porfírio SchneiderLucas Porfírio Schneider
Aluno de graduação (Geografia UFRGS) e bolsista BIC/FAPERGS

Paulo Roberto Rodrigues SoaresPaulo Roberto Rodrigues Soares
Professor do Departamento de Geografia da UFRGS e orientador

AAGLOMERAÇÃOGLOMERAÇÃO

AJEADOAJEADO--EESTRELASTRELA

, através de seus principais ramos industriais, produção agrícola, 

Analisar o grau de integração econômica e urbana entre os municípios e núcleos urbanos da microrregião. 
Os dados provem do Banco Regional de Dados do Vale do Taquari e de bancos de dados disponíveis eletronicamente na FEE , 

A agricultura tem uma grande importância para a aglomeração, já que é base para grande parte do setor secundário 

Além das agroindústrias regionais, que desenvolvem importantes fluxos econômicos internos, as indústrias de calçados, jóias e

Nas indústrias são aplicadas inovações tecnológicas de produção e de mercado desenvolvidas na universidade da região e 

se em Lajeado (polarização) com a presença de um setor educacional para a profissionalização de 
obra e aplicação de tecnologias desenvolvidas na universidade.

Dados da Aglomeração Lajeado Dados da Aglomeração Lajeado -- EstrelaEstrela

PIB IndustrialPIB Industrial (mil R$)(mil R$) PopulaçãoPopulação

Fonte: FEE e IBGE

Força de Trabalho Industrial na Aglomeração Lajeado EstrelaForça de Trabalho Industrial na Aglomeração Lajeado Estrela

20002000 20042004 20082008
7.437 8.685 10.508
2.878 3.532 4.551
5.564 6.387 6.154
3.319 3.951 4.077
1.022 1.299 901

20.22020.220 23.85423.854 26.19126.191

PIB IndustrialPIB Industrial (mil R$)(mil R$) PopulaçãoPopulação
191.657 18.288
27.781 12.327
118.280 29.356
392.313 68.386
250.314 25.539
980.345980.345 153.896153.896

Fonte: MTE.RAIS. 1985-2008.

se o crescimento da população urbana e um intenso crescimento do setor industrial e 

Embora haja uma especialização produtiva local voltada para os mercados nacional e global, percebe-se a diversificação e a 
crescente autonomia da microrregião em relação aos serviços e  à produção industrial voltada para o mercado interno regional.

se nas tendências da desconcentração industrial e metropolitana da Região 
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