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Resumo 
 
O projeto trata de pesquisa acerca da composição, da organização e da dinâmica do 
setor de comércio de bens e de serviços na cidade de Pelotas, RS. Se propõe a 
investigar a produção do espaço urbano relacionado à atividade terciária, assim como 
a identificação, a distribuição, a localização, a tipologia e os relacionamentos do setor 
de comércio e serviços com a sociedade e a economia. Parte do pressuposto de que 
a relação existente entre cidade e comércio é fundamental para a estrutura interna da 
cidade e de que as formas comerciais, bem como suas inerentes funções, juntamente 
com a organização do comércio, atuam firmemente na produção do espaço urbano. 
Nesse sentido, a composição tratará de aspectos da forma, tais como tamanho, 
volume, capacidade de atendimento e possibilidades de geração de fluxo associada. 
Enquanto isso, a organização tratará de analisar a estrutura existente, analisando as 
relações, fluxos efetivos, concentrações espaciais, especializações e formação de 
centralidades. Por fim, os aspectos relacionados à dinâmica tratarão de entender as 
funções dos estabelecimentos e os processos temporais associados que possibilitam 
compreender a dialética de reprodução do espaço comercial. O projeto prevê a 
elaboração de um atlas, composto por um conjunto de mapas e análises referentes 
ao setor terciário da cidade de Pelotas, RS, elaborando uma espécie de fotografia 
atual do setor, com possibilidades de interação com o usuário. Os mapas permitirão 
analisar, além da estrutura atual, a dinâmica do setor ao longo do tempo e com a 
possibilidade de atualização permanente. O projeto também investiga o papel do 
centro e da produção de outras formas de centralidade na organização da estrutura 
interna da cidade. Trata-se de um levantamento em bancos de dados existentes, com 
apoio em trabalhos de campo com vistas a constituir séries estatísticas capazes de 
permitirem um estudo permanente e atualizável do setor. Reveste-se de importante 
instrumento de planejamento urbano e de análise do espaço urbano, com base no 
urbanismo comercial, tendo em vista que a cidade de Pelotas, no sul do Rio Grande 
do Sul, exerce um importante papel na rede urbana gaúcha, fortemente apoiada na 
função comercial. 
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Abstract 
The project deals with research on the composition, organization and dynamics of the 
commerce and services trade sector in the city of Pelotas, RS, Brazil. It proposes to 
investigate the production of urban space related to tertiary activity, as well as the 
identification, distribution, location, typology and relationships of the commerce and 
services sector with society and the economy. It assumes that the relationship between 
city and commerce is fundamental to the inner structure of the city, and that commercial 
forms, as well as their inherent functions, together with the organization of commerce, 
work firmly in the production of urban space. In this sense, the composition will deal 
with aspects of form, such as size, volume, attendance capacity and associated flow 
generation possibilities. In the meantime, the organization will try to analyze the 
existing structure, analyzing the relations, effective flows, spatial concentrations, 
specializations and formation of centralities. Finally, aspects related to dynamics will 
try to understand the functions of establishments and associated temporal processes 
that make it possible to understand the dialectic of reproduction of commercial space. 
The project foresees the elaboration of an atlas, composed of a set of maps and 
analyzes referring to the tertiary sector of the city of Pelotas, RS, elaborating a kind of 
current photograph of the sector, with possibilities of interaction with the user. The 
maps will allow to analyze, in addition to the current structure, the dynamics of the 
sector over time and with the possibility of permanent updating. The project also 
investigates the role of the center and the production of other forms of centrality in the 
organization of the inner structure of the city. It is a survey in existing databases, with 
support in fieldwork with a view to establishing statistical series capable of permitting 
a permanent and up-to-date study of the sector. It is an important instrument of urban 
planning and analysis of urban space, based on commercial urbanism, considering 
that the city of Pelotas, in the south of Rio Grande do Sul, plays an important role in 
the urban network of the state of Rio Grande do Sul, strongly supported in the 
commercial function. 
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