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quanto

a manutenc;iio dessa produc;ao e de sua produtividade ao Iongo do tempo.

Em
sao crescentes os problemas de contaminac;iio quimica do solo e da agua,
de erosao e perda da capacidade produtiva do solo. 0 segundo deriva das condic;6es
das atividades economicas, em especial a concentrac;ao fundhiria associada a modernizac;ao conservadora, com a sobre-utilizac;ao dos recursos naturais e de alterac;ao de
ecossistemas extremamentes fnigeis
A complexidade da construc;ao dos espac;os urbanos e rurais exigem urn gerenciamento, entendido como processo e nao meramente produto. Faz-se necessaria superar em todos os niveis a dicotomia homem/natureza, sob o risco do comprometimento
da sobrevivencia ou, no minimo, da qualidade da sobrevivencia do homem no planeta.
conseqiii~ncia,

* Academica de Geografia na UNIJUi. 'frabalho realizado sob a orienta<;iio da professora Bernadete
Maria de Azambuja (Departamento de Ciencias Sociais da UNIJUI).

A OCUPA(:AO DO PARQUE ESTADUAL DELTA DO JACUi
Mauricio Meurer
Dilermando Cattaneo da Silveira *
Este trabalho tern o objetivo de realizar urn estudo mais aprofundado e atualizado
das areas urbanizadas e alteradas pela ac;ao antr6pica no Parque Estadual Delta do Jacui
(criado pelo Decreto estadual no 24.385 de 14/01/1976), ja que houve muitas mudanc;as
no local desde a publicac;ao do seu Plano Basico de Manejo, realizado em 1979.
Sendo urn local de morfologia peculiar, rico em especies de fauna e flora, o Delta
do Jacui e urn local de interesses ecol6gicos. Devido a sua proximidade com a regiao
central da cidade, ele foi alvo de ocupac;6es desde a chegada dos primeiros casais ac;orianos a Porto Alegre. A primeira area a ser ocupada foi a Ilha da Pintada, ja em 1813.
A partir dai, as ilhas tiveram urn crescimento populacional regular, ate a construc;ao da
rodovia que atravessa o parque ('fravessia a Seco do Guaiba) . Os operarios que trabalharam na obra acabaram instalando-se junto a estrada (local mais alto devido aos
aterros). A Ilha da Pintada teve urn crescimento mais expressivo, sendo tambem o mais
organizado devido as intervenc;oes da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
Atualmente, alem das margens da estrada, a populac;ao tambem ocupa os diques
marginais (areas mais elevadas nas bordas das ilhas formadas pelo acumulo de sedimentos depositados em epocas de cheias). Isto ocorre principalmente na Ilha Grande dos
Marinheiros, na Ilha das Flores e na Ilha da Casa da P6lvora. Entretanto, o interior de
algumas ilhas (local de banhados) ja apresenta algumas formas de ocupac;ao (principalmente palafitas). A porc;iio norte da Ilha do Pavao, antigo deposito de lixo que contaminou
o lenc;ol freatico, possui diferenciadas formas de ocupac;ao. A Ilha da Pintada e o unico
Iugar em todo o parque em que existe uma area urbana devidamente regulamentada.
Ap6s a finalizac;ao da 'fravessia a Seco, a populac;ao de alta renda comec;ou a
construir casas de veraneio na margem direita do Rio Jacui, defronte a Ilha das Flores.
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Isto demonstra urn processo de segrega~ao social, caracterizando a separagao entre
estas familias e as familias de baixa renda, que ocupam o restante do parque.
A ocupagao da regiao teve como causas principais a proximidade como centro da
capital (local de trabalho da maio ria da populagao), a melhoria do aces so e a nao
fiscalizagao da area. Na verdade, a construgao de vilas irregulares e urn reflexo da rna
distribuigao de renda que ocorre no pais.
Como conseqiiencias principais da ocupagao temos o acumulo de lixo em varias
partes do parque; o despejo de esgoto nao tratado no Guafba; o mau uso do solo e a
extin~ao de diversas especies nativas; e a mudan~a na morfologia das ilhas devido a
constru~ao de marinas e atracadouros nas residencias da popula~ao de alta renda.
E evidente que essas nao sao todas as conseqiiencias da agao antr6pica, porem
sao as mais evidentes em rela~ao aos impactos ambientais.
Urn novo estudo sobre o manejo do parque esta sendo realizado por 6rgiios publicos, com o intuito de minimizar tais conseqiiencias. No entanto, elas s6 seriio realmente
extintas quando forem solucionados os problemas sociais, causas da maioria dos problemas ambientais existentes hoje. Para tal, o Estado e a sociedade devem se conscientizar
para o uso de polfticas verdadeiramente sociais, como uma melhor distribui~ao da renda.
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OS DESPROVIDOS DE MORADIA DO TERRENO
DA ALIAN~A DA BAHIA/RIO GRANDE (RS): OCUPA~AO,
A~AO DO ESTADO E A DETERMINA~AO INVERSA
DA PROPRIEDADE PRIVADA DO SOLO URBANO

Ramses Augusto Brum '·'
Ao observarmos o espa~o urbano da cidade de Rio Grande, podemos constatar
que a cidade apresenta uma caracterfstica marcante em sua organizagao espacial e em
sua estrutura fundiaria, definida pela grande presen~a do poder publico em seus tres
nfveis (municipal, estadual e federal) na cidade e pelo grande numero de parcelas do
solo urbano da cidade pertencentes ao Estado.
Assim, o Estado nos seus mais diferentes niveis e urn dos responsaveis pela
atual organiza~ao espacial da cidade, pela localiza~ao de inumeros bairros e vilas e,
sobretudo, pela expansao urbana que se delineou com o passar dos anos. Expansao
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