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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO LITORAL NORTE DO RS: CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-
ECÔNOMICA. Aline Vicente Kunst, Tânia Marques Strohaecker, Nelson Luís Sambaqui Gruber, Nina 
Simone Vilaverde Moura Fujimoto (orient.) (Departamento de Geografia, Instituto de Geociências, 

UFRGS). 
O presente trabalho refere-se ao estudo do sub-grupo 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. A atual etapa da pesquisa refere-se a uma caracterização sócio-econômica que 
tem por objetivo traçar o perfil do Litoral Norte, identificando os principais processos e agentes envolvidos no 
contexto da região. Nesta caracterização serão utilizados dados coletados junto aos órgãos oficiais, referentes à infra-
estrutura, aos tipos de atividades econômicas realizadas e também dados referentes à qualidade de vida nos 
municípios da região. Os referidos dados serão tabulados e organizados em forma de tabelas, gráficos e mapas 
temáticos para fins de análise das variáveis encontradas. A regionalização adotada em nossa pesquisa compreende 
três grupos de municípios classificados em: urbanos permanentes, urbanos de segunda residência e municípios rurais. 
Como resultado da análise preliminar dos dados já coletados temos a verificação de uma rede urbana permanente no 
Litoral Norte onde se destacam os municípios de Osório, Tramandaí, Torres e Capão da Canoa – por exercerem 
centralidade e desempenharem funções terciárias. Os municípios urbanos de segunda residência apresentam 
características de balneário, tendo como principais atividades o turismo e a construção civil. Já os municípios 
essencialmente rurais, situados distantes da orla, caracterizam-se por atividades ligadas ao setor primário, articuladas 
à economia estadual. Como resultado dessa análise pode-se relacionar os tipos de atividades e os agentes envolvidos 
com as derivações ambientais que atingem os municípios do Litoral Norte do RS. (Projeto Instituto do Milênio, 
CNPq-Proj. Integrado). 
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