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EQUILIBRIOS E DESEQUILIBRIOS TERRITORIAIS: A MULTIDIMENSIONALIDADE DO ESPAÇO 
COMPREENDIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO/RS. 
Juliano da Costa de Lima, Larissa Carbolin, Mariane Zanella, Luis Fernando de Souza, Rudimar Luís Petter 
(orient.) (ULBRA). 
O trabalho discute o espaço no desenvolvimento regional, buscando verificar a necessidade de se utilizar um enfoque 
estratégico de planejamento que permita apreender a complexidade dos processos sociais e que, ao mesmo tempo, 
forneça ferramentas operacionais para uma análise ampla, multissetorial e interdisciplinar que articule as distintas 
dimensões da realidade. O território tende a ser o domínio do compromisso e da solidariedade entre o homem e o 
espaço, entre o homem e a natureza.. A heterogeneidade espacial é um dos efeitos espaciais que está relacionado con 
a diferenciação regional das unidades geográficas. Trata-se de um conceito que vem definido pela ausência de 
estabilidade no espaço do comportamento humano ou de outras relações que se busca estudar. Assim, são 
identificadas as principais forças do sistema que atuam sobre quais unidades espaciais da área de abrangência do 
Conselho Regional de Desenvolvimento da Produção que compreende trinta e cinco municípios. O método propõe a 
constituição e seleção de índices setoriais para análise desta região, compondo um Índice de sintético. Faz-se a 
classificação dos diferentes municípios, a partir dos seus caracteres estruturais e funcionais, visando à determinação 
de diferentes padrões organizativos (arranjos institucionais). Posteriormente, determina os padrões socioeconômicos 
através do índice geral sintético. Os dados relativos às variáveis utilizadas em cada dimensão de análise serão 
retirados dos censos demográficos do IBGE; dos anuários estatísticos do Rio Grande do Sul e da FEE. Os resultados 
apontam que em alguns casos, a completa interação resultante da estrutura e dos fluxos espaciais podem gerar 
dependência espacial combinada com a heterogeneidade espacial, ocorrendo a formação de grandes grupos de 
municípios em equilíbrio na região de abrangência. (Fapergs). 
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