
Este trabalho integra atividades desenvolvidas no âmbi-
to de uma pesquisa em desenvolvimento com o apoio fi-
nanceiro da FAPERGS, contemplado pelo edital 02/2017 
PqG e elaborada em conjunto com pesquisadores de 
outras instituições de ensino e pesquisa do Rio Grande 
do Sul. O projeto contemplado pelo edital consiste na 
sistematização e análise das múltiplas espacialidades 
resultantes dos movimentos pendulares em regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas gaúchas, mas 
neste trabalho será analisado especificamente o caso 
da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) no Rio 
Grande do Sul. A Região Metropolitana de Porto Alegre 
(RMPA), instituída pelo Governo Federal em 1973, atra-
vés da Lei Complementar n° 14, é composta por 34 mu-
nicípios, localizando-se na zona leste do Estado ao norte 
da Laguna dos Patos.

Quanto à metodologia, utilizou-se como base os micro-
dados do Censo Demográficos do IBGE (2000 e 2010) dos 
deslocamentos cotidianos motivados por trabalho ou 
estudo com quantidade de pessoas acima de 10% en-
tre os municípios da RMPA. Os dados foram mapeados 
com o auxílio de software de sistema de informações 
geográficas, espacializando a concentração de densi-
dade de fluxos. Esses dados foram analisados conside-
rando os cruzamentos de informações sobre mobilidade 
e concentração de atividades econômicas, bem como a 
sobreposição de dados demográficos (população econo-
micamente ativa) e econômicos (Produto Interno Bruto 
e Valor Agregado Bruto) dos municípios e redes de fluxos 
de mobilidade. 

A população da RMPA equivale a 37,70% da população 
total do Estado (FEE, 2015). Em termos econômicos, o nú-
cleo produtivo mais dinâmico da RMPA fundamenta-se em 
um parque industrial bastante diversificado, com destaque 
para os setores da petroquímica, metalúrgica, produtos ali-
mentares e do complexo automotivo. A região sobressai-se 
também pela presença marcante de um setor terciário e 
de serviços bastante diversificados. Alonso (2009) ressalta 
que, dentre as atividades de serviços, os chamados serviços 
produtIvos (serviços financeiros e de seguros, serviços pro-
fissionais e de negócios e os serviços imobiliários) são os 
que mais têm se destacado na RMPA. 

Através de recortes regionais dentro da própria RMPA, observa-se que a per-
manência de centralidades históricas, tendo Porto Alegre e Novo Hamburgo 
como centros polarizadores das dinâmicas metropolitanas, mas verifica-se 
também situações em que alguns centros nas bordas da RMPA (como Mon-
tenegro) parecem gerar movimentos que interferem em seu entorno mais 
imediato. Ainda, cidades que não integram a qualquer rede de mobilidade 
pendular, reforçam ainda mais a diversidade de tipos de municípios que par-
ticipam da região metropolitana.
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O rigem D estino % Pop O rigem D estino % Pop 

Alvorada Porto Alegre 54,37 Campo Bom Novo Hamburgo 14,16 
Viamão Porto Alegre 52,29 Sapucaia do Sul Porto Alegre 12,52 
Eldorado do Sul Porto Alegre 40,09 São José do Sul* M ontenegro 12,13 
G uaíba Porto Alegre 31,43 G lorinha G ravataí 12,02 
Cachoeirinha Porto Alegre 29,52 Ivoti Novo Hamburgo 12,02 
Estância Velha Novo Hamburgo 25,76 Sapucaia do Sul Canoas 11,76 
Nova Santa Rita Canoas 25,67 São Leopoldo Novo Hamburgo 11,65 
Canoas Porto Alegre 23,21 Capela de Santana M ontenegro 11,62 
G ravataí Porto Alegre 20,06 Sapucaia do Sul São Leopoldo 10,80 
Lindolfo Collor* Ivoti 19,18 Tabaí* Triunfo 10,64 
Esteio Porto Alegre 16,99 Arroio dos Ratos Porto Alegre 10,32 
Esteio Canoas 16,51 Nova Santa Rita Porto Alegre 10,18 
Araricá Sapiranga 15,10  

* M unicípios que não fazem parte da RM PA. 
Fonte: Elaborado  a partir de M icrodados do Censo Demográfico (IBG E, 2010). 

DesloCaMento 

ORIGEM-DESTInO 
por Motivo De estuDo ou traBalHo
na rMpa

Na RMPA, por se tratar de uma re-
gião historicamente consolidada, ve-
rificam-se os maiores deslocamentos 
para o principal centro metropolitano 
e capital do Rio Grande do Sul (Porto 
Alegre) e para o segundo centro (Novo 
Hamburgo), um tradicional centro de 
produção coureiro-calçadista do Esta-
do. Em Porto Alegre predominam em-
presas do setor de Comércio, serviços 
e atividades profissionais, científicas e 
técnicas.
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