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1. Introdução  

Vinculado a um projeto maior que versa sobre as Ilhas do Delta do Jacuí, em 
seus aspectos ambientais, legais e territoriais, este trabalho surgiu da necessidade de se 
caracterizar o espaço estudado do ponto de vista da ocupação e do uso da área. Este 
grande projeto foi dividido em três grupos de estudo que trabalham com Identidade e 
Territorialidade, Conflitos de Gestão e Ocupação e Uso. Neste trabalho, em específico, 
se estudará uma amostra configurando as Ilhas da Pintada e Grande dos Marinheiros, 
escolhidas por serem estas concentradoras de população e palco representativo dos 
processos históricos de ocupação e das disparidades existentes no Delta do Jacuí. 
Trabalhar-se-á com suas formas de ocupação e de uso do solo. 

A crescente degradação socioambiental a que muitos centros urbanos são 
submetidos está estreitamente ligada aos processos de ocupação e uso do solo. O Delta 
do Jacuí é uma área deposicional, formada pela desembocadura dos rios Jacuí, Gravataí 
e Sinos no Lago Guaíba, configurando uma unidade de conservação que há décadas 
gera conflitos de gestão entre município e estado. 

Circundada pela Região Metropolitana de Porto Alegre esta área possui grande 
relevância biológica e no controle das cheias da região. Associados a este ambiente 
complexo que deve ser protegido estão as populações que ali se estabeleceram. Estas 
diferem muito entre si quanto a forma de apropriação do espaço, fazendo com que as 
Ilhas do Delta do Jacuí sejam conhecidas por seus contrastes sociais, vide a 
concomitância de residências de luxo com áreas de sub-habitações completamente 
precárias.  
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A presente pesquisa visa compreender estes processos e desta forma procurar 
avaliar possíveis conjunturas e propostas de gestão alternativas nas ilhas do Delta do 
Jacuí, pertencentes ao município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.    

 

2. Ocupação e Usos nas ilhas do Delta do Jacuí 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo 

Para que pudéssemos compor este trabalho recorremos, primeiramente, à 
bibliografia disponível e realizamos trabalhos de campo no Delta do Jacuí. Para 
podermos analisar a paisagem que hoje observamos nas ilhas foi necessário levantar 
dados históricos e legais que definem a ocupação das mesmas. Foi desta forma que 
pudemos perceber que diferentes processos atuaram sobre a área na conformação desta 
paisagem. Consideramos que "a paisagem é a materialidade por meio da qual a 
racionalidade humana organiza os homens e a natureza em territórios." (Luchieri, 2001 
apud CHIAPPETTI, 2005, p.20) que podem ser apreendidos e analisados visando um 
melhor aproveitamento ambiental. 
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Além da busca de estudos sobre o Delta do Jacuí e dos trabalhos de campo, 
achamos necessário analisar imagens que pudessem ampliar a nossa escala de visão. 
Confrontando e completando os dados preexistentes procuramos analisar e comparar 
fotografias aéreas das ilhas do Delta do Jacuí dos anos de 1971 e 1990 disponibilizadas 
pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (METROPLAN) e a 
imagem de satélite disponibilizada pelo software livre Google Earth 2009. 

O Delta do Jacuí é uma das mais importantes áreas úmidas do Rio Grande do 
Sul, seja por sua imensa biodiversidade ou pelo papel que cumpre na dinâmica 
ambiental regional, ocupando uma área limitada aproximadamente pelos paralelos 
29°56’ e 30°03’ S e pelos meridianos 51°12’ e 51°18’ W, esta área deposicional se 
localiza na foz dos rios Jacuí, Sinos, Caí e Gravataí na porção norte do lago Guaíba. 
(Figura 1) Este, por sua vez, está ligado a Laguna dos Patos e sofre influência de suas 
águas.  

Esta área tem grande importância na dinâmica ambiental da região e a ilhas 
servem como um imenso filtro retendo grande parte da poluição trazida pelos rios, o que 
colabora com a melhoria da qualidade das águas do lago Guaíba que abastece o 
município de Porto Alegre. Também serve como uma imensa esponja em épocas de 
eventos pluviométricos intensos, já que sua localização em frente a desembocadura dos 
rios retém em seu solo grande parte das águas, liberando-as paulatinamente. Isso se 
deve a maneira como as ilhas são formadas: a carga aluvional se deposita formando 
diques, na área interna há uma redução na energia de movimentação da água acelerando 
o processo de colmatação e a fixação de vegetal, dando origem aos chamados banhados. 
Estes diques marginais são as áreas prioritárias na ocupação. Encontramos áreas de 
banhados aterradas ou que servem de depósito de resíduos, o que possibilita a ocupação, 
que afeta a dinâmica ambiental e têm como uma das conseqüências o agravamento das 
cheias. Neste complexo ambiente convivem pessoas e ambiente como par dialético 
inseridos num processo histórico de escala maior, que deve ser conhecida para ser 
repensada.  

Há indícios de populações indígenas que desenvolviam atividades no Delta do 
Jacuí, muito anteriores a chegada dos europeus ao continente. Também existem 
referências, como aponta Oliveira (2002, p. 17), que atestam a propriedade de negros e 
presença de negros fugitivos ou alforriados nas ilhas durante o período colonial do país. 
Evidenciada pela grande quantidade de topônimos como ilha da Maria Conga, ilha da 
Maria Monjola, arroio do Congo etc. Porém a ocupação oficial data da chegada das 
famílias açorianas em 1752, a partir de um núcleo na Ilha da Pintada e das Flores e 
posteriormente estendendo-se até as demais ilhas. Até a década de 1950 os habitantes 
tinham sua economia baseada no conjunto de atividades pesqueiras e agrícolas voltadas 
ao abastecimento da região central de Porto Alegre. Entre as atividades agrícolas 
podemos citar as lavouras de arroz, criação de suínos e o abastecimento de leite para os 
habitantes e forragem para os cavalos da porção continental do município. Havia 
também atividades industriais e comerciais tais como a presença de estaleiros e 
depósitos de combustíveis. 

  As Ilhas do Delta do Jacuí foram meras coadjuvantes no processo de 
urbanização ocorrido na capital gaúcha. A época que passa a ser elemento presente nos 
fluxos migratórios começa com o “inchaço urbano” ocorrido nas capitais brasileiras 
entre 1940 e 1970. A partir deste momento ocorreu um incremento populacional urbano 
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nas áreas periféricas às grandes cidades. Sobre isso, Strohaecker (2004, p. 171) coloca 
que “[...] o crescimento demográfico é maior na periferia metropolitana, pois absorve 
imigrantes provenientes de outros municípios do Estado, bem como da própria capital 
devido, entre outros fatores, ao custo de vida ali ser mais elevado.” 

A partir da década de 1950 a realidade se altera profundamente com a 
construção de pontes conectando as ilhas entre si e o continente através da 
BR116/BR290, a expansão da rede elétrica facilitando o crescimento do número de 
frigoríficos e o êxodo rural, que inchará a capital durante as décadas seguintes. Desta 
forma há uma alteração na forma de ocupação e uso, o acesso rodoviário facilita que a 
população insular trabalhe na área central da cidade ao mesmo tempo em que sofre um 
acréscimo e modificação populacional. Porém, este incremento se dá de forma 
desordenada e com intensidade muito elevada, pois grande parte destas pessoas teve de 
abandonar suas vilas na área central de Porto Alegre e, na perspectiva de não migrarem 
para áreas afastadas, acabaram indo se alocar no delta em locais próximos a rodovia, 
pela facilidade de acesso. Considerando-se que as habitações da parcela da população 
que migrou para as ilhas se caracterizavam em sua maioria pela baixa qualidade da 
construção, fica evidente a precariedade das moradias que se instalaram naquele local. 
Nesse contexto, Corrêa (1999, p.29) vê a habitação como um bem cujo acesso é 
seletivo, e que cria exclusões. Porém essa exclusão não ocorre isoladamente: correlatos 
a ela estão subnutrição, doenças infecto contagiosas, baixos níveis de escolaridade, 
desemprego, subemprego e degradação ambiental. 

Grande parte desta população vive hoje do lixo produzido pela cidade. 
Caracterizando uma alteração na apropriação do espaço e consequentemente na 
ocupação e uso do solo, que passa a ser predominante urbana. Os antigos usos perdem 
seu papel na sociedade com o desenvolvimento e acesso a novas tecnologias, os carros a 
tração animal vão desaparecendo e o uso de refrigeradores vai aumentando. “O uso 
implica em modificações nas condições ambientais ao longo do tempo” (SOUSA et al, 
2005, p. 698). Sendo assim a crescente pressão sobre o delta passou a afetá-lo 
negativamente, pondo em risco a biodiversidade ali existente. Para combater isso, 
através do Decreto 23.385 /1976, foi criado o Parque Estadual Delta do Jacuí (PEDJ). 

 A criação do PEDJ e a posterior execução do Plano Básico do Delta do Jacuí 
(PLANDEL, 1979) ocorreram em um contexto social e político que não contemplava a 
inserção humana nas políticas decisórias e nem mesmo a sua presença dentro do Parque. 
A discrepância entre a ocupação humana no local e o zoneamento proposto no 
documento, culminou na sua inadequação e sua conseqüente desatualização frente ao 
contexto atual. Ao mesmo tempo em que a questão não era resolvida chegavam mais 
pessoas às ilhas. Devido às áreas urbanizadas, em 2005, a Lei Estadual 12.371 redefiniu 
os limites do parque e criou a Área de Proteção Ambiental (APA) Delta do Jacuí, com 
superfície de 22,8 mil hectares. Como Unidade de Uso Sustentável, é permitida a 
ocupação humana, desde que sob condições sustentáveis.  

 
Até recentemente podíamos observar dois núcleos distintos de moradias 

expressos, sobretudo na Ilha da Pintada e na Ilha Grande dos Marinheiros. Nesta 
sobressaíam-se a população dependente dos resíduos sólidos produzidos pela porção 
central da cidade e que pode ser visualizada na obra Ilha das Flores (1989), de Celso 
Furtado, onde foram realizadas as filmagens de parte deste curta-metragem como 
atestam alguns moradores locais e onde hoje há uma quadra esportiva coberta em 
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contrapartida. Já na Ilha da Pintada encontramos a existência de diversos equipamentos 
urbanos, bem como uma organização espacial menos orgânica. Este núcleo urbano 
cresceu a partir de uma colônia de pescadores, conhecida por Z5, e que ainda hoje tem 
forte atuação na organização da pesca da região.  

 

3. Resultados e discussão 

Podemos perceber a intensa situação de vulnerabilidade ambiental do Delta do 
Jacuí, e junto a ele a população que lá vive. Devido ao conflito entre estado e município, 
a população menos favorecida fica desprovida de assistência básica, como luz, água e 
esgoto. A administração do parque também vive graves conflitos, pois está no limite 
entre o poder municipal e estadual.  

Hoje podemos observar uma mudança no padrão de ocupação das ilhas. Estas 
áreas periféricas têm sofrido grande pressão imobiliária e cresce o número de 
residências de alto padrão em faixas de orla das ilhas. Segundo relatos de moradores, 
muitos vendem os terrenos a preços baixos, onde posteriormente são erguidas mansões. 
Estas residências têm por finalidade o lazer e o acesso às amenidades propiciadas pelo 
local. Da mesma forma que é ocupada irregularmente por uma população pobre também 
são ocupadas por pessoas com grande poder aquisitivo. Desta forma demandando um 
padrão de uso e com implicações ambientais distintas. Se antes a preocupação se dava 
por conta da insalubridade e da vulnerabilidade a que as pessoas estavam submetidas, 
agora a preocupação passa a ser a inserção de espécies exóticas e a construção de 
amuradas por sobre os diques, alterando a dinâmica deposicional.  

 
“Os problemas ambientais (ecológicos e sociais) 
não atingem igualmente todo o espaço urbano. 
Atingem muito mais os espaços físicos de 
ocupação das classes menos favorecidas do que os 
das classes mais elevadas. A distribuição espacial 
da primeira está associada à desvalorização de 
espaço, quer pela proximidade dos leitos de 
inundação dos rios, das indústrias, das usinas, quer 
pela insalubridade, tanto pelos riscos ambientais, 
como pelo risco de catástrofes naturais.” 
(COELHO, 2005, p.28) 

Sendo a "paisagem [...] materialização de processos sociais, essa materialização 
pode ser lida a partir de imagens" (Suertegaray, 2004, p.27). Neste sentido concordamos 
com esta mesma autora quando afirma que através das tecnologias espaciais ampliamos 
nosso campo de visão e a paisagem torna-se visível em escala regional (Suertegaray, 
2004). As imagens analisadas neste trabalho possibilitaram que fizéssemos algumas 
considerações. Embora a escala das fotografias aéreas de 1971 e 1990 não 
contemplassem muitos detalhes pudemos localizar as manchas urbanas principais, bem 
como, compará-las com imagens atuais obtidas pelo software GoogleEarth2008. As 
fotos aéreas foram usadas para verificarmos o aumento da ocupação na área. Para tal 
fim, sobrepomos as quatro fotos aéreas de cada ano de análise com o apoio do software 
CorelDraw, formando uma só imagem que abrange todo o Delta do Jacuí. Após, no 
mesmo software, vetorizamos a área urbanizada nas duas ilhas de estudo – Pintada e 
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Grande dos Marinheiros – e preenchemos o espaço vetorizado, formando um polígono. 
O preenchimento da área urbanizada foi feito com a finalidade de uma melhor 
visualização da expansão urbana na área. 

 

 

Figura 2 – Mancha urbana 1971 

Na Figura 2 podemos observar a mancha urbana no ano de 1971, ou seja, antes 
da criação do PEDJ. Embora a escala não possibilite que visualizemos a diversidade de 
usos nas ilhas podemos perceber claramente o adensamento de habitações nas áreas 
destacadas nas ilhas Grande dos Marinheiros e da Pintada. 
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Figura 3 – Mancha urbana em 1990. 

Na figura 3 podemos observar uma expansão na mancha urbana bastante 
significativa na ilha Grande dos Marinheiros. Este fato corrobora com a discussão 
anterior, onde se apontavam as transformações que alteraram a região e o país através 
da rápida e precária urbanização. Essa configuração não se verifica por acaso, é nesta 
ilha onde estão concentradas as populações mais carentes e dependentes do “circuito do 
lixo”. 
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Figura 4 – Mancha urbana: Ilha da Pintada e Ilha Grande dos Marinheiros, 2009. 

Atualmente verificamos uma socialização dos recursos oferecidos pelo 
sensoriamento remoto. As fotografias aéreas são registros importantíssimos para 
estancar no tempo uma etapa do processo histórico ocorrido no Delta do Jacuí mas, 
hoje, podemos visualizar e interagir com a área com maior facilidade, o exemplo disso é 
a Figura 4 obtida e vetorizada no software GoogleEarth 2009. Comparando com a 
Figura 3 não há grande expansão da mancha urbana, porém isto não é indicativo de 
melhoria ambiental para o arquipélago do Delta do Jacuí.  

 

4. Considerações Finais 
  

Demandado pelo movimento ambientalista foi criado o Parque Estadual Delta do 
Jacuí em 1976 não reconhecendo os direitos da população ali inserida. Isto foi revisto 
posteriormente em 1979, 2001 e 2005 definindo áreas de preservação permanente 
(APA) e reconhecendo o direito de permanência dos moradores, mas ainda existem 
muitos empecilhos para a consecução dos objetivos de preservação já que se verificam 
sobreposições entre governo do Estado e governo Municipal gerando confusão e 
conflito. Também é necessário incluir a população nas instâncias de decisão, já que são 
os principais atores deste conflito. Para isto é necessário possibilitar que a população se 
aproprie do ambiente compreendendo o porquê de zonas de uso restrito definidos na 
APA. Já que esta diretriz “não encontra sucesso no que tange a uma população de baixo 
poder econômico, pouco conhecimento ambiental, fixada de forma extremamente 
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adensada e não dependente dos recursos naturais locais para a subsistência” 
(CARDOSO et al, 2005). 

 
A preservação do Delta do Jacuí passa pela inserção socioambiental das pessoas 

que lá vivem através da conscientização, do acesso ao saneamento básico e trabalho. É 
preciso regularizar moradias, fiscalizar e frear a ocupação irregular. É necessário que se 
apliquem diretrizes que assegurem o direito a moradia e a cidade. Preocupa-nos a 
modificação de uso, observada e discutida em campo: o aumento no número de 
residências de luxo. É necessário criar as condições para frear este movimento sob pena 
da população se ver alheia à beleza da paisagem do Delta do Jacuí por conta da 
privatização da orla. 

 

A partir desta pesquisa procuramos elucidar estes conflitos de territorialidade, 
possibilitando assim, o fornecimento de subsídios para futuras intervenções, por parte 
do poder público, para a melhoria das condições de vida da sociedade civil. Espera-se 
ainda a realização de projetos de extensão como contrapartida à comunidade residente 
na área de estudo. Uma visão mais aprofundada e esclarecida das ilhas conjetura-se 
necessária para quem vislumbra uma lógica espacial mais justa no referido recorte. 
Procura-se contribuir com diretrizes que se mostram de suma importância no processo 
de planejamento de políticas públicas: “como viabilizar e implementar instrumentos de 
controle do uso e ocupação do solo que garantam a função social da propriedade e da 
cidade atreladas à sustentabilidade ambiental” (STROHAECKER, 2004, p. 179). 
 
 
 
5. Referências Bibliográficas 
 
BASSO, Luís Alberto. Bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul: implicações 
ambientais. In: VERDUM, Roberto; BASSO, Luís Alberto; SUERTEGARAY, Dirce 
Maria Antunes. Rio Grande do Sul: Paisagens e territórios em transformação. Porto 
Alegre: Ufrgs, 2004. p. 85-106 
 
BERTÊ, Ana Maria de Aveline. Problemas ambientais no Rio Grande do Sul: uma 
tentativa de aproximação. In: VERDUM, Roberto; BASSO, Luís Alberto; 
SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes. Rio Grande do Sul: Paisagens e territórios 
em transformação. Porto Alegre: Ufrgs, 2004. p 71-83 
 
BRASIL. Presidência da República. Lei 9.985: Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza. In: BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei. 
Brasília. 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm>. 
Acesso em: 29 jan. 2009. 
 
CARDOSO, P. M. et al. Inserindo o saber local para eficácia dos planos de gestão de 
unidades de conservação: o caso do Delta do Jacuí. In: SIMPÓSIO DE ÁREAS 
PROTEGIDAS, 3., 2005, Porto Alegre. Anais do III Simpósio de áreas Protegidas. 
Pelotas: Sap, 2005. p. 0 - 0. CD-ROM. 
 
CASTELLO BRANCO Fº, Cícero. Ocupação irregular e degradação ambiental no 
Parque Estadual do Delta do Jacuí-RS. In: GeoUERJ. Rio de Janeiro. Número Especial 



 10 

de 2003. Disponível em: 
<http://geografia.igeo.uerj.br/xsbgfa/cdrom/eixo3/3.3/062/062.htm>. Acesso em: 28 set. 
2008. 
 
CHIAPPETTI, Ademir Baptista. Ocupação do Parque Estadual Delta do Jacuí: 
Conflitos de uso territorial. 2005. 125 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Geografia, 
Ufrgs, Porto Alegre, 2005. 
 
COELHO, Maria Célia Nunes. Impactos Ambientais em Áreas Urbanas: teorias, 
conceitos e métodos de pesquisa. In: GUERRA, Antonio Teixeira; CUNHA, Sandra B. 
Impactos Ambientais Urbanos no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand, 2005. p. 19-45. 
 
CORRÊA, Roberto Lobato. O Espaço Urbano. São Paulo: Ática, 1999. 94 p. 
 
ILHA DAS FLORES. Direção: Celso Furtado. Produção: Mônica Schmiedt, Giba 
Assis Brasil, Nôra Gulart. Porto Alegre: Casa de Cinema de Porto Alegre, 1989. Bobina 
cinematográfica (13 minutos), som.color. 35 mm. Disponível em: 
http://www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=647 

 
GOMES, Alba Maria Baptista. O Delta do Jacuí: estudo geomorfológico. In: CRATON 
& Intracraton: Escritos e Documentos. 20. ed. São José do Rio Preto: Unesp, 1982. p. 1-
22. 
 
OLIVEIRA, Maria de Lourdes Abruzzi A. de. Natureza em revista: Delta do Jacuí. 
Especial. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 2002. 19 p. 
 
PORTO ALEGRE. Secretaria do Planejamento Municipal.   PLANDEL. Parque 
Estadual Delta do Jacuí : plano básico.  Porto Alegre: Plandel, 1979. 88 p.  
 
RECH, Tomás. Percepção ambiental dos pescadores da Ilha da Pintada: sua relação 
com as águas do Lago Guaíba. 2003. 91 f. Dissertação (Mestrado) - Ufrgs, Porto 
Alegre, 2003. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. Decreto 
44.516: Regulamenta a Lei n° 12371/2005. Porto Alegre, 2006. 4 p. Disponível em: 
<www.al.rs.gov/Legis/M10/M0100099.ASP>. Acesso em: 29 set. 2008. 
 
 
ROSSATO, Maíra Suertegaray; SILVA, Dakir Larara Machado da. A reconstrução da 
paisagem metropolitana de Porto Alegre: o tempo do homem e a degradação ambiental 
da cidade. In: VERDUM, Roberto; BASSO, Luís Alberto; SUERTEGARAY, Dirce 
Maria Antunes. Rio Grande do Sul: Paisagens e territórios em transformação. Porto 
Alegre: Ufrgs, 2004. p 107- 124 
 
SOUSA, Letícia de Freitas et al. Avaliação cronológica do uso do solo no Vale do 
Itajaí. In: XII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 2005, 
Goiânia. Anais do XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. São Paulo: 
Inpe, 2005. p. 697 - 704. Disponível em: 
<http://marte.dpi.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.29.15.54/doc/697.pdf>. Acesso 
em: 05 jan. 2009.  



 11 

 
STROHAECKER, Tânia Marques. A urbanização no Rio Grande do Sul: uma análise 
preliminar. In: VERDUM, Roberto; BASSO, Luís Alberto; SUERTEGARAY, Dirce 
Maria Antunes. Rio Grande do Sul: Paisagens e territórios em transformação. Porto 
Alegre: Ufrgs, 2004. p. 163-179. 
 
SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes;GUASSELLI, Laurindo Antonio. Paisagens 
(imagens e representações) do Rio Grande do Sul. In: VERDUM, Roberto; BASSO, 
Luís Alberto; SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes. Rio Grande do Sul: Paisagens 
e territórios em transformação. Porto Alegre: Ufrgs, 2004. p 27-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


