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INTRODUÇÃO
 

A Bacia hidrográfica do Arroio do Salso apresenta

aspectos paisagísticos, ambientais e de uso e ocupação

urbanos diferenciados em relação às demais áreas da

cidade de Porto Alegre. 

Segundo o PDDUA, configura-se como a Macrozona

“Cidade Rururbana” caracterizada pela ocupação mais

rarefeita, onde as paisagens rural e urbana se mesclam,

assumindo diferentes graus de densidade. 

De acordo com Hahn (2012), as constantes situações de

conflito para a preservação desse caráter rural frente ao

crescimento e consolidação da urbanização nessa área, é

um forte indicativo de que essa área integra o novo vetor

de expansão urbana em direção à zona sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1: Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Arroio do Salso. 

Elaboração: Dayara Boiani, 2019.

 

 

 

  

OBJETIVOS
 

Apresentar subsídios para o ordenamento territorial da

bacia hidrográfica do Arroio do Salso no Município de Porto

Alegre (RS);

Atualizar o estudo desenvolvido por Hahn (2012) sobre os

anos de 2005-2010 para o período de 2011-2016;

Analisar a expansão da urbanização sobre os espaços

rurais no território compreendido pelo Bacia do Salso.

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizado uma

leitura prévia dos trabalhos anteriormente realizados neste

projeto e um levantamento bibliográfico sobre a temática das

ruralidades e urbanidades no contexto geográfico. 

A leitura prévia do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano

Ambiental (PDDUA) também se fez presente para o

entendimento da zona existente na região da Bacia do Salso.

 

RESULTADOS PARCIAIS
 

A pesquisa não apresenta, até o momento, resultados

preliminares.
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