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Este trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa “Subsídios para o ordenamento 

territorial da Bacia Hidrográfica do Arroio do Salso – Município de Porto Alegre – Rio 

Grande do Sul” que, possui como escopo trazer contribuições, ao longo do seu 

desenvolvimento, às políticas de planejamento e ordenamento territorial da região que 

abrange a Bacia Hidrográfica do Arroio do Salso, localizada na zona sul do município. O  

projeto pretende analisar a urbanização já consolidada na área de estudo, além de suas 

tendências de expansão, principalmente no que tange a mudança de diretriz na regulação de 

uso e ocupação do solo pelo poder público municipal, decorrente da vigência do Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) a partir do ano de 2000, que passou a 

considerar todo o município como apto para a ocupação urbana, ou seja, excluindo o gravame 

de área rural de sua legislação. O presente trabalho especificamente contribuirá no projeto 

através do levantamento da produção imobiliária recente na área da Bacia Hidrográfica, 

focalizando em projetos residenciais oriundos da iniciativa privada, pública e parceria 

público-privada. A metodologia utilizada seguirá o trabalho de Cabette (2013) sendo 

complementada com o levantamento dos investimentos mais recentes, tendo como ponto de 

corte o mês de maio de 2015. Operacionalmente a metodologia consiste, em um primeiro 

momento, no levantamento de projetos de empreendimentos imobiliários que ingressaram na 

administração pública municipal, incidentes na área de estudo, juntamente com a listagem dos 

projetos já concluídos - que para fim conceitual, são os empreendimentos que receberam a 

carta de habitação da secretaria municipal responsável. Em um segundo momento os dados 

serão examinados e organizados em planilhas, para posteriormente serem georreferenciados 

com o auxílio de ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) – ArcgGis 10.3. 

Ao final os dados georreferenciados serão utilizados para a geração de mapas sínteses, a partir 

de sua sobreposição com informações resultantes de etapas anteriores do projeto, como eixos 

viários estruturantes, equipamentos comunitários existentes, e áreas de suscetibilidade à 

inundação e de vulnerabilidade social detectadas no local, produzindo então informações de 

regiões de inibição ou de estímulo ao crescimento urbano na Bacia Hidrográfica.  

Atualmente o trabalho está em fase de identificação dos dados relevantes, para possibilitar sua 

posterior captação, sistematização e geolocalização, o que permitirá então a realização dos 

primeiros resultados e conclusões sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 


