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A ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO - O CASO 
DA REGIÃO DA PRODUÇÃO. Taiana Vitória Selbach, Leonardo Marques Hortencio (orient.) 
(UniRitter). 

A partir da percepção das modificações ocorridas na Região da Produção em poucos anos, sem uma política que 
norteia o desenvolvimento da mesma, optou-se por um estudo centrado nas novas tendências de desenvolvimento, a 
partir do que a própria região oferece. A Região da Produção é localizada no Nordeste do Rio Grande do Sul, que 
tem como seu principal pólo o município de Passo Fundo, o qual apresentou significativas transformações espaciais 
ao longo do século XX. A pesquisa propõe uma investigação da realidade urbano-regional através da análise da 
estruturação de espaços urbanos da Região da Produção/RS e tem como objetivo estabelecer conceitos para a 
caracterização da Região, a partir das transformações globais, das mudanças nas bases produtivas regionais e dos 
impactos espaciais desta sobre a estrutura física da região. Assim, como parte integrante da pesquisa, foi realizado 
um estudo de caso do município de Passo Fundo, e está sendo desenvolvido sobre mais três municípios: Carazinho, 
Soledade e Sarandi, configurando uma amostragem das diversas formas de crescimento urbano na região. A 
metodologia utilizada no processo constituiu-se na montagem de um panorama – quadro – da situação das 
transformações que atuam/afetam/influenciam na configuração do espaço urbano – do ponto de vista político, social 
e econômico, através do levantamento e coleta de dados dos municípios estudados. Paralelamente foram levantadas 
as mudanças físicas ocorridas, através da pesquisa de base física e montagem de mapas-síntese da evolução e do 
crescimento das cidades de Carazinho, Soledade e Sarandi, como continuação da primeira etapa da pesquisa, que 
analisou o município de Passo Fundo. A partir da interligação de todos os dados coletados, foi feita a interpretação 
dos diferentes tipos de crescimentos nos diferentes municípios. (Financiamento da Pesquisa: BIC-Fapergs) (Fapergs). 
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