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AS TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS E SEUS AGENTES COMO ELEMENTOS 
GERADORES DE MOBILIDADE POPULACIONAL: UM OLHAR SOBRE A 
REESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA NO BAIRRO VILA NOVA EM PORTO ALEGRE/RS. Tiago 

Bassani Rech, Rodrigo Bennett, Neudy Alexandro Demichei, Graziela Bohusch, Fábio Guadagnin, Éverton de 
Moraes Kozenieski, Heitor Alexandre Brandão Júnior, Ana Stumpf Mitchell, Tiago Oliveira Nicoloso, Matheus 
Hainzenreder Schaf, Judeci da Silva, Renta Ferreira da Silveira, Rosa Maria Vieira Medeiros (orient.) (UFRGS). 
O bairro Vila Nova, em Porto Alegre/RS, vem sofrendo mudanças territoriais nas últimas décadas, tendo o capital, o 
simbólico e o Estado como agentes sobre esse espaço. A estas mudanças estão associados fluxos de mobilidade 
populacional, sendo visível a constante diminuição do número de propriedades que se destinam a atividades 
agrícolas, ou somente a atividades agrícolas, bem como do tamanho de suas áreas. O objetivo dessa pesquisa é 
identificar as transformações territoriais ocorridas no bairro a partir de 1970, analisando o papel dos agentes 
supracitados como elementos geradores de mobilidade populacional. Como objetivos específicos temos: analisar o 
reflexo do desenvolvimento da cidade como um todo na dinâmica social, político-econômico na área de estudo; 
analisar o impacto do PDDUA e a "extinção" das áreas rurais da capital no cotidiano do bairro; identificar o período 
de instalação das principais infraestruturas nos âmbitos público e privado; mapear as mudanças fundiárias e 
funcionais ocorridas no período estudado; identificar e mapear as tipologias dos principais fluxos de mobilidades 
populacionais ocorridas na área de estudo e identificar as principais condicionantes da mobilidade de moradores no 
período. Os procedimentos metodológicos incluem as etapas: interpretação temporal de fotografias aéreas, 
documentos administrativos da prefeitura e censos demográficos; identificação de pessoas que tiveram atividades 
agrícolas no bairro; aplicação de questionários e realização de entrevistas; identificação e mapeamento de tipologias 
de mobilidade populacional ocorridas na área de estudo. A presente pesquisa, com previsão de término para setembro 
deste ano, encontra-se atualmente em fase de revisão bibliográfica e de aprofundamento das questões conceituais 
sobre o tema. 
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