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A urbanização do litoral é um fenômeno que se consolida como uma
tendência contemporânea de valorização da costa por razões históricas,
econômicas e, mais recentemente, culturais e ambientais. Em nível
nacional, a urbanização advinda das atividades turísticas e de veraneio
nas áreas l i torâneas vem se caracter izando pela segregação
socioespacial entre os setores residenciais da população sazonal e da
população permanente. As localizações privilegiadas junto à orla são
destinadas aos veranistas e turistas, através de loteamentos para fins de
segunda residência, hotéis e, mais recentemente, condomínios verticais e
horizontais. No Rio Grande do Sul, a urbanização está concentrada,
principalmente, nas áreas de maior dinamismo econômico e demográfico
como na Região Metropol i tana de Porto Alegre (RMPA) e nas
aglomerações urbanas do Nordeste (AUNE), do Sul (AUSUL) e do Litoral
Norte (AULINOR). De fato, o Litoral Norte vem apresentando um
significativo crescimento demográfico nas últimas duas décadas. Os
municípios do Litoral Norte que apresentam maior grau de urbanização e
maiores taxas de crescimento demográfico estão, em sua maioria,
localizados junto à orla marítima, entre eles, Arroio do Sal. Nesse sentido,
a implementação de planos de manejo de dunas, torna-se um importante
instrumento para a conservação desses ambientes, sendo uma forma de
equilibrá-lo com os usos antrópicos. O presente trabalho tem como
objetivo geral analisar a dinâmica socioespacial do município de Arroio do
Sal nesse contexto de urbanização crescente e necessidade de
preservação dos ambientes naturais. A partir de uma base de dados
secundários e de dados dos Censos Demográficos referentes aos anos
de 1991, 2000 e 2010, disponibilizados no sítio eletrônico do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para maior detalhamento da
área de estudo foi utilizado imagens de satélite para dar suporte ao
trabalho em campo que possibilitou, posteriormente, análises sobre o
crescimento urbano e a produção de gráficos e tabelas. A partir dos
gráficos gerados é possível acompanhar o crescimento populacional e
urbano de Arroio do Sal e do Litoral Norte, sendo possível assim, calcular
a taxa de crescimento demográfico e o grau de urbanização para cada
um deles. As análises do percentual de quanto cada município do Litoral
Norte cresceu em relação à população de 2000 podem ser verificadas
nas taxas de crescimento populacional apresentada em forma de tabela.
Para cada município foram calculadas as taxas de crescimento ao ano
entre o período de 2000 a 2010. Com a construção da tabela podemos



perceber que, juntamente com os resultados apresentados pelo Censo
Demográfico de 2010, os municípios que apresentaram maior taxa de
crescimento populacional (ao ano) estão localizados no Litoral Norte.
Assim, podemos evidenciar que Arroio do Sal apresenta uma das maiores
taxas de crescimento populacional, fazendo parte dos 12 municípios que
mais cresceram no Estado. Aumentando também como conseqüência
seu grau de urbanização em relação ao ano de 2000, assim como seus
domicílios recenseados por espécie de domicílio. Portanto, é necessária e
urgente a definição de diretrizes visando um modelo de desenvolvimento
que assegure a sustentabilidade ambiental.


