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A descentralização das atividades econômicas promovida pela descontinuidade do 

espaço urbano no município de Porto Alegre ganha uma nova dinâmica a partir da 

implementação da Terceira Perimetral. A formação de uma nova centralidade, 

principalmente econômica, em um de seus vários trechos através do forte investimento 

imobiliário e público em conjunto caracteriza o surgimento de um espaço financeiro 

moderno, verticalizado e dinâmico na Avenida Carlos Gomes. Os atuais centros 

captadores de finanças e investimentos do Estado do Rio Grande do Sul e de sua própria 

capital ainda permanecem na área central de Porto Alegre, mas com a implementação de 

investimentos neste novo eixo viário a Avenida Carlos Gomes passou a sediar edifícios 

empresariais com a presença de bancos com serviços especializados, hotéis, sedes de 

empresas, seguradoras. O fácil acesso à Região Metropolitana e ao Aeroporto e a 

localização em uma zona nobre - o trecho da perimetral compreendido por esta avenida 

concentra fluxos sociais e econômicos voltados para a classe média/alta e cria uma nova 

dinâmica à partir dos anos 2000 na capital gaúcha. 

Os referenciais teóricos auxiliam a corroborar o processo de descentralização na nossa 

metrópole, assim como o próprio Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental (PDDUA) da cidade de Porto Alegre. A partir do trabalho de campo 

construímos a metodologia e podemos observar a concentração dos mais variados tipos 

de serviços com alta especificidade e o setor terciário moderno presente na Avenida 

Carlos Gomes. A dinâmica do logradouro que além de ganhar uma nova reestruturação 

viária e arquitetônica, também influi diretamente na economia como um novo centro 

coeso de atividades financeiras. 

Conclui-se então que a Avenida Carlos Gomes está presente no processo de 

desconcentração intraurbana de nossa cidade e ao mesmo tempo caracterizando a 

evolução de um setor geográfico verticalizado, individualizado e complexo. Portanto, a 

configuração de uma nova centralidade urbana com uma ampla rede de influência que 

valoriza e estimula a economia como um todo e que ao mesmo tempo concentra 

serviços e pessoas estimula a valorização e a modernização de suas características e 

marginaliza os outros espaços urbanos com sua especificidade. 


