
Estabelecendo governança ambiental no estuário da Laguna dos Patos: Estudo de caso

na Ilha dos Marinheiros, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO/OBJETIVO

O objetivo deste artigo é descrever o processo de incentivo à governança

ambiental no estuário da Laguna dos Patos, focado na comunidade da Ilha dos

Marinheiros, Rio Grande, RS, Brasil.

A ilha abrigou colonização portuguesa por volta da metade do século XVIII, que

ali continuaram a produção agrícola e pesqueira de sua terra natal (AZEVEDO, 2003).

Ainda hoje é possível perceber os traços dessa colonização, na gastronomia, festas

religiosas e na atividade agrícola baseada principalmente no cultivo de hortigranjeiros.

Conforme o Censo Demográfico 2000, a Ilha dos Marinheiros possui uma população de

350 famílias com 1.324 habitantes divididos em 445 domicílios (IBGE, 2000).

A ilha apresenta carências de infra-estrutura tais como: falta de saneamento

básico, a água é consumida sem qualquer forma de tratamento, boa parte das instalações

sanitárias é insalubre, além de precária coleta de lixo (COSTA, 2004). Questões de

segurança, transporte coletivo, pavimentação e problemas na rede elétrica e de telefonia

também configuram precariedade no atendimento à população. Nesse sentido, o

fomento a prática da governança indica ser um caminho sólido na melhoria da qualidade

de vida dos ilhéus. Governança aqui entendida como o estabelecimento de mecanismos

de controle social baseado na vontade, capacidade e organização comunitária, analisada

através da articulação da comunidade com o poder público e demais stakeholders, a fim

de terem atendidas suas demandas.

No ano de 2004 foi finalizada a ponte que liga a Ilha dos Marinheiros ao

continente, o que trouxe esperança de desenvolvimento, mas causou apreensão dos

moradores à medida que ampliou o acesso de não moradores, conduzindo à degradação

ambiental, à especulação imobiliária e interferência na cultura local. Desta forma,

atendendo a intervenção da agência de proteção ambiental estadual, houve a elaboração

de um Plano Ambiental para a ilha. Os encaminhamentos que surgiram a partir deste

plano representam a intervenção descrita neste artigo, realizada por técnicos da

universidade local.

METODOLOGIA



Os passos dados para a construção da governança pautou-se em mecanismos de

fomento à participação comunitária. Para isso, foram distribuídos questionários à

população local, realização de seminário discutindo as respostas ali obtidas, e posterior

acordo quanto aos encaminhamentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram do processo de consulta pública, 120 famílias, onde identificaram

problemas e possíveis soluções. A sistematização dos resultados, apresentada em

seminário realizado com a população local, permitiu a integração da percepção dos

ilhéus no Plano Ambiental. Como resultado do seminário, foi sinalizado que as

demandas apontadas requerem uma ação direta da própria comunidade. Sendo assim,

por orientação dos técnicos que acompanhavam o processo, optou-se por utilizar a

metodologia de fomento à governança na Ilha dos Marinheiros referenciada no Sistema

Nacional de Unidades de Conservação, o qual prevê a formação de um comitê gestor de

plano, apesar de que a ilha não representa uma unidade de conservação.

Este comitê assumiu o papel de discutir e encaminhar as demandas e soluções

apontadas pelos ilhéus. A formação do comitê concede maior participação aos ilhéus,

sendo 10 entre os 18 integrantes. As reuniões do comitê, denominado de Conselho

Ambiental da Ilha dos Marinheiros, são realizadas mensalmente em sistema de rodízio

nas cinco localidades existentes.

No decorrer do processo de governança iniciado com a constituição do comitê,

pode-se apontar algumas conquistas, tais como: melhoria nos serviços públicos,

finalização da pavimentação da estrada que circunda a ilha, e a firmação de um termo de

ajuste de conduta para a retirada de plantações de pinheiros, as quais causavam dúvidas

quanto à degradação da qualidade da água. Além disso, a intervenção ora realizada tem

contribuído para a participação e envolvimento comunitário, o que denota a

aproximação com os preceitos da governança ambiental.
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