
Ciências Exatas e da Terra  

 138 

AGLOMERAÇÃO URBANA DO SUL: ANÁLISE DO SISTEMA URBANO. Guilherme Afonso 
Halal, Paulo Roberto Rodrigues Soares (orient.) (FURG). 
A urbanização no Rio Grande do Sul é um processo dinâmico, desenvolvendo-se sobre uma rede urbana 

complexa que conforma distintas territorialidades. Entre estas territorialidades encontram-se a Região Metropolitana 
de Porto Alegre e as aglomerações urbanas de Caxias do Sul, Pelotas-Rio Grande e a Aglomeração Urbana do Litoral 
Norte. No final de 2002, um Projeto de Lei aprovado na Assembléia Legislativa converteu a "Aglomeração Urbana 
de Pelotas-Capão do Leão" em Aglomeração Urbana do Sul (AUSUL), englobando os municípios de Pelotas, Capão 
do Leão, Rio Grande, São José do Norte e Arroio do Padre. Entre os objetivos desta lei está a possibilidade do 
"planejamento integrado deste conjunto urbano, visando o fortalecimento do seu papel no desenvolvimento regional" 
(PLC 271/2002). A pesquisa pretende analisar as formas espaciais do crescimento urbano e os processos de 
integração funcional nas principais cidades da Aglomeração Urbana do Sul (Pelotas e Rio Grande). Pretendemos 
analisar os atuais processos de produção e reestruturação econômica, social e espacial em curso nas duas cidades, 
identificando e caracterizando os agentes sociais responsáveis e as novas formas urbanas derivadas de sua ação. O 
estudo será comparativo em duas escalas: à escala local, comparando as cidades de Pelotas e Rio Grande e à escala 
global, comparando o conjunto da aglomeração com outras realidades urbanas. O objetivo geral do projeto é a 
análise dos modelos de crescimento urbano e dos processos de integração funcional na Aglomeração Urbana do Sul, 
especialmente nas cidades de Pelotas e Rio Grande, seus principais centros urbanos. Analisaremos os impactos dos 
processos de crescimento urbano e de integração na dinâmica e organização intra-urbana destas cidades. 
Pretendemos também verificar suas interconexões com os processos gerais de desenvolvimento econômico e suas 
repercussões no desenvolvimento social e ambiental sustentável da Aglomeração. (Fapergs). 
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