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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO LITORAL NORTE DO RS: FORMAÇÃO TERRITORAL. 
Anelise Helm Ferreira, Tânia Marques Strohaecker, Nelson Sambaqui Gruber, Nina Simone Vilaverde 
Moura Fujimoto (orient.) (Departamento de Geografia, Instituto de Geociências, UFRGS). 

O presente trabalho refere-se a uma caracterização da formação territorial do Litoral Norte a partir da análise das 
emancipações municipais e da população residente nos diferentes municípios da região. Esse estudo faz parte da 
pesquisa do sub-grupo temático Uso e Ocupação do Solo inserido no grupo temático Monitoramento, Modelagem, 
Erosão e Ocupação Costeira, pertencente ao Projeto Instituto do Milênio – Uso e Apropriação dos Recursos 
Costeiros. Para tanto se faz necessários levantamentos de dados junto aos órgãos oficiais e consulta bibliográfica, 
sobre o processo emancipatório, o crescimento populacional, a situação dos domicílios e da dinâmica populacional. 
Esta região tem passado por um rápido e acelerado processo de urbanização. Uma análise realizada com dados 
populacionais referentes aos Censos Demográficos de 60, 70, 80, 91e 2000, constatou que esse crescimento se deu de 
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forma gradativa ao longo das décadas. Os investimentos do Estado no setor de transportes e infra-estrutura 
favoreceram investimentos no setor imobiliário, com a implantação de loteamentos voltados para atender a 
população de alta renda, bem como o desenvolvimento da indústria da construção civil. Nas décadas de 80 e 90 a 
região passou por um intenso processo de emancipações, com o desmembramento de 16 municípios. Através de uma 
análise foi possível traçar um perfil dos novos municípios, podendo ser classificados em: municípios rurais, urbanos 
permanentes e urbanos de segunda residência. A identificação desses dois grupos de municípios quanto às 
características sócio-espaciais contribuem para a análise do uso e ocupação do solo e das derivações decorrentes dos 
diferentes tipos de apropriação do espaço geográfico.( Projeto Instituto do Milênio, CNPq-Proj. Integrado). 


