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ALTERAyOES AMBIENTAIS URBANAS
NA AREA DA BACIA HIDROGRAFICA
DA BARRAGEM MAE D'AGUA: EVOLUyAo
DA OCUPAyAo E DO USO DA TERRA
Nina Simone Vilaverde Moura Fujimoto!

Resumo
Este trabalho consiste em uma analise das altera<;oes ambientais decorrentes da
a partir da evolw;:ao da cobertura vegetal e do uso da terra em uma subbacia pertencente a bacia hidrogratica do Arroio Diluvio, situada na Regiao Metropolitana de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do SuI. Para a realiza<;ao deste estudo, fezse necessario conhecer os mais importantes elementos indicadores das condi<;oes ambientais da area ao longo do seu processo de ocupa<;ao. Para tanto, procurou-se resgatar as condi<;oes ambientais em diferentes fases temporais: antes ou durante a expansao urbana; imediatamente antes e durante as principais interven<;6es antropicas e
depois das principais interven<;6es decorrentes do processo de expansao urbana. Com
iSso, 0 processo de evolu<;ao da cobertura vegetal e 0 usa cia terra expressaram as rela<;oes socio-econornicas do territorio, revelando a apropria<;ao da natureza pela sociedade e suas altera<;oes ambientais. 0 reconhecimento das condi<;oes ambientais no momento de ruptura das dire<;6es processuais naturais fOi fundamental para a avalia<;ao
das altera<;oes dos processos antropicos em rela<;ao aos processos naturais originais.
urbaniza~o

Palavras-chaves: analise ambiental. urbaniza<;ao .
ao metropolitana, evolu<;ao do usa da terra

altera~o

ambiental, regi-

Abstract
This work consists in an analysis of the environmental alterations deriving from
the urbanization from the vegetation and soil use in a sub-basin belonging to the
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Diluvio Stream's Hydrographic Basin located in Porto Alegre city metropolitan region,
state of Rio Grande do SuI. To carry out such study it was necessary to know the most
important elements that indicate the environmental conditions of the studied area
along its process of occupation, For such purpose it was necessary to reclaim the environmental conditions in different time phases: before or during the urban expansion;
immediately before and during the main anthropological interventions and after the
main interventions resulting from the urban expansion process. Consequently, the
process of vegetation and soil use evolution showed tlle social and economical relations of the territory, revealing the appropriation of the nature by the society and its
environmental alterations. The recognition of the environmental conditions at the rupture moment of the natural processing directions was essential to evaluate the alterations of the anthropological processes concerning the OIiginal natural process.
Key-words: environmental analysis, urbanizaUon, environmental alteration,
metropolitan region, soil use evolution

1.

Introdu~ao

Esse trabalho consiste em uma analise ambiental urbana que busca apreender os efeitos e respostas do ambiente decorrentes do processo de urbanizar;ao. A analise ambiental urbana em urn contexto mais amplo engloba varias
etapas: 0 conhecimento do hist6rico da area, set! desenvolvimento, a dinamica
da natureza e da sociedade,
o presente trabalho tern como objetivo principal analisar as alterar;oes
ambientais decorrentes da urbanizar;ao a partir cla evolur;ao da cobertura vegetal e do uso da terra na bacia hidrografica da barragem Mae d'Agua. Para tanto,
fez-se necessario resgatar, inicialmente, as caracteristicas ambientais originais
e as primeiras evidencias de intervenr;oes significativas na area de estudo.
A analise da evoluyao da cobertura vegetal e dJ uso da terra perrnite avaliar as
transformar;oes ocorridas no espar;o urbano, a partir de uma analise do modo como
a sociedade se articulou com a natureza, mediante as deterrninar;oes da sociedade e
das imposir;Oes do quadro natural. Os registros hist6ricos que revelam a evolur;ao
da cobertura vegetal e usa da terra sao uma expressao das relar;oes s6cio-economicas do territ6rio, pois revelam a apropriar;ao da natureza pela sociedade e suas
alterar;oes, podendo indicar urn retrato das condir;oes e da qualidade ambiental.
2. Metodologia e

operacionaliza~ao

Para se realizar este estudo, fez-se necessanJ conhecer os mais importantes
elementos indicadores das condir;oes ambientais da area de estudo e sua qualidade
ambiental ao longo do seu processo de ocupar;ao (FUJIMOTO, 2001), Para tanto,
procurou-se reconstituir as condir;oes ambientais {'m diferentes fases temporais: (1)
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antes ou durante a expansao urbana; (2) imediatarnente antes e durante as principais intervenc,;oes antr6picas de construc,;ao e preparac,;ao da area e (3) depois das
principais intervenc,;oes decorrentes do processo de expansao urbana. 0 reconhecimento das condic,;oes ambientais onde predominanl os processos naturais originais e, em seguida, a identificac,;ao hist6rica do momenta de ruptura das direc,;oes
processuais naturais sao sumamente importantes para avaliar 0 grau de alterac,;ao
dos processos antr6picos em relac,;ao aos processos originais. Neste sentido, foram
fundamentais os seguintes procedimentos:
- Pesquisa sobre registros fotognillcos e documentos cartogrffiicos antigos,
bern como outros documentos importantes que revelam as formas de
apropriac,;ao do meio fisico e suas alterac,;oes, tais como as plantas dos
loteamentos, os registros de im6veis em cart6rios e os processos de licitac,;ao e construc,;ao de grandes empreendimentos/obras;
- Entrevistas com moradores antigos e/ou trabalhadores locais para apreender informac,;oes sobre as condic,;oes originais do ambiente e os fatos
que marcaram as principais mudanc,;as na ocupac,;ao da area, assim
como aspectos das condic,;oes e da qualidade ambientais;
- Mapeamento de Cobertura Vegetal e Uso da Terra, em escala 1:12.000,
apresentando as diversas coberturas vegetais e formas de usa que ocorrem na area de estudo para os period os de 1973 e 1991, a partir de fotografias aereas em escala 1:8.000.

o mapeamento proporciona uma avaliac,;ao da distribuic,;ao das diversas
categorias de usa da terra, distinguindo as areas onde a intervenc,;ao antr6pica
ainda nao alterou 0 ambiente de forma mais intensa daquelas onde 0 fenomeno
urbano causou transformac,;oes consideraveis. Isso i'! de fundamental importancia na identificac,;ao dos processos que podem potencializar a ocorrencia de movimentos de massa, processos erosivos e inundac,;oes, face as modificac,;oes que
provocam na forma original do relevo e das condic,;oes da ocupac,;ao, que podem
ser determinantes de situac,;oes de risco ou de surgimento de espac,;os com elevado comprometimento da qualidade ambiental.
3 . A Area de estudo no contexto da
regiao metropolitana de Porto Alegre

A area de estudo refere-se a uma sub-bacia hidrografica pertencente a bacia do Arroio Diltivio, situada na Regiao Metropolitana de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do SuI. mais precisamente entre os municipios de Porto Alegre e
Viamao. A area que pertence ao municipio de Porto Alegre, dentro da bacia hi-
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drografica em estudo, refere-se basicamente ao Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do SuI. A maior parte da bacia hidrografica esta situada no municipio de Viamao e, nesse sentido, muito relacionada ao processo
de formac;:ao desse municipio que, por sua vez, insere-se no contexte de formac;:ao da Regiao Metropolitana de Porto Alegre (Figura 01).
A criac;:ao da Regiao Metropolitana de Porto Alegre refletiu a nova situar;ao
do municipio, cujo planejamento urbano passou a levar em conta toda uma
regiao da qual a capital e 0 centro. Porto Alegre ultrapassava os limites fisicos e
administrativos e sua interar;ao com os municipios vizinhos revelava uma necessidade de iniciativa conjunta.
Segundo Almeida (1993), a concentrar;ao populacional reflete a con centrar;ao economica, reforr;ando os desequilibrios regionais caracteristicos da historia
de ocupar;ao do Estado nacional. Esse processo e proprio da industrializar;ao
modema que se instala no Pais, a partir de uma economia monopolista, tendo 0
capital estrangeiro como alavanca principal. As novas industrias exigiam grandes areas e promoveram ainda mais a concentrar;ao espacial, pois necessitavam
de proximidade com os centros urbanos, capazes de fomecer forr;a de trabalho,
facilidades de meios de transporte, alem de proximidade de infra-estrutura e
servir;os complementares.
No espac;:o urbano das cidades brasileiras e observado 0 consumo diferenciado
do espar;o habitacional. Isso reflete as condir;6es dos diferentes segmentos sociais
de pagarem 0 seu valor aos detentores do capital imobili<irio. Tem-se, dessa forma,
uma ocupar;ao diferenciada do espar;o, com areas de grande homogeneidade interna e forte disparidade de qualidade espacial. As classes sociais de maior poder
aquisitivo podem escolher 0 melhor local para sua moradia, porem as classes de
mais baixa renda restam as terras mais baratas ou moradias fora do mercado de
terras, provocando as invas6es.
Esse processo de urbanizar;ao regional revela urn territorio marc ado pela
segregar;ao espacial de suas areas habitacionais. As areas de periferia imediata
de Porto Alegre contem, predominantemente, os segmentos sociais de renda
mais baixa da regiao. A expansao da periferia realiza-se com a contribuir;ao
sistematica das politicas publicas no setor habitacional. A oferta de grande numere de unidades habitacionais que nao encontravam comprador no mercado,
aliada a uma crescente demanda, resulta no surgimento de invas6es, predominantemente na periferia de Porto Alegre (PANIZZI. 1993).
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Figura 1- Localizayao da area de estudo na bacia hidrografica do Arroio Diluvio nos municipios de Porto Alegre e Viamao (a direita
a delirnitayao da bacia hidrografica em estudo).
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No caso especifico de Porto Alegre, em 1954, surge a Lei 1233/54 que regulamenta os loteamentos urbanos nessa cidade, segundo Salengue e Marques
(1993). Essa lei passa a exigir requisitos para a produc,;ao de novos lotes urbanos que elevam seu valor no mercado. Desse modo, provoca a transposic,;ao de
loteamentos de baixa renda para as areas limitrofes dos municipios adjacentes,
as quais possuiam regulamentac,;ao mais flexivel ou inexistente. Essa determinac,;ao juridica promove 0 surgimento de loteamentos de baixa renda, carentes
de servic,;os de infra-estrutura e de dificil acesso aos centros urbanos mais equipados. Com a dificuldade de acesso a moradia a prec,;o de mercado, associada a
ineficiencia ou inexistencia de uma politica publica que restrinja a ocupac,;ao em
areas inadequadas. a populac,;ao de baixa renda passa a ocupar estas areas.
transgredindo. assim. a legislac,;ao vigente. e provocando alterac,;6es ambientais
bastante peculiares. Sob essas condic,;6es especificas de moradia. encontram-se
os loteamentos representados na area de estudo.

4. Caracteristicas naturais originais e
primeiras interven~oes significativas

o

registro mais antigo e especifico da area de estudo refere-se a construc,;ao da barragem Mae d·Agua. tambem conhecida por barragem do Instituto de
Pesquisas Hidraulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do SuI
(UFRGS). A construc,;ao fOi precedida por estudos topograficos e por perfurac,;6es
para sondagem. a partir da elaborac,;ao de urn projeto de construc,;ao. em 1957.
pelo extinto Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS).
Ap6s concorrencia publica. em 19 de abril de 1960. 0 diretor do DNOS na
ocasiao. Eng. Telmo Thompson Flores. autoriza a STERSUL S.A. - Engenharia e
Representac,;6es a dar inicio as obras para a construc,;ao da Barragem Mae
d'Agua. A barragem foi inaugurada no dia 25 de novembro de 1962. As principais caracteristicas da barragem. segundo 0 DNOS. sao: area inundada estimada em 16 ha. profundidade media de 3.15m. altura maxima sobre 0 leito do
curso d'agua de 9m. extensao do coroamento de 200m e volume de acumulac,;ao
de 500.000 m 3 :
A barragem Mae d'Agua foi construida pelo Distrito do Rio Grande do SuI
do Departamento Nacional de Obras de Saneamento para 0 Instituto de Pesquisas Hidraulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do SuI. 0 objetivo
principal de sua construc,;ao fOi proporcionar ao IPH 0 desenvolvimento de pesInforrna~6es obtidas atraves de consultas ao Processo de Licita~ao e ao Relat6rio de Obras da
Barragem Mae d'Agua, fomecidos pelo Engenheiro Civil Aoki. funcioniirio do antigo DNOS e,
mais recentemente (maio/ 1999), do Ministerio do Meio Ambiente e da AmazOnia Legal.

2
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quisas hidraulicas, alem de irrigar as granjas experimentais da Faculdade de
Agronomia (DNOS, 1962).
Segundo depoimento do Professor Jose Leite de Souza3 , a constrUl,;ao da
barragem tinha as seguintes finalidades: a) "constntir um reservatorio paraJornecer agua para um futuro laboratorio de mo1jologia fluvial que JOi construido
posteriormente logo abaixo da barragem com 140m de comprimento por 15m ou
16m de largura. Era um laboratorio para estudar aJormar;iio e evolur;ao dos rios,
(. ..)e era 0 maior laboratorio de mo1jologia fluvial dn America, um dos grandes
laboratorios do mundo"; b) "criar um espelho d'agua naquela regiiio com bastante
vegetar;ao e esse seria um erifeite na Jutura area onde seria localizada a universidade e tambem uma Jutura estar;ao de tratamento e de Jomecimento de agua
para a universidade"; c) "permitir a ligar;iio, atraves daJaixa de rodagem sobre 0
coroamento da barragem, entre 0 [PH e 0 Campus Vnle da Universidade Federal
do Rio Grande do Sui" e d) "regularizar a vazao do an'oio Mae d'Agua para conter
as enchentes do arroio Diluvio, cujas areas mais inur.daveis eram as proximas Q
Prar;a Garibaldi e outras".
As fotografias que registram parte da area de escudo antes da existencia da
barragem, durante sua constrw;ao e logo ap6s 0 preenchimento do lago, sao
documentos muito relevantes para a obten~ao das caracteristicas da cobertura
vegetal e do uso do solo.
A Foto 1 (sem data) registra urn momenta antelior a constru~ao da barragem, provavelmente em 1960. Nessa foto, pode-se observar a mata ciliar ao
longo do arroio Mae d'Agua e dos arroios vizinhos, a mata sobre 0 compartimento de morros e a cobertura de graminea cobrindc as colinas ocupadas pelos
loteamentos e pelas colinas onde futuramente instalou-se 0 Campus Vale da
Universidade Federal do Rio Grande do SuI.
Observa-se ainda, na Foto I, a existencia de dois pavilh6es do Instituto de
Pesquisas Hidraulicas ja construidos e urn conjunto de predios com caixa
d'agua, em constru~ao. Ao fundo do Instituto, ve-se a existencia do tra~ado
viario referente aos loteamentos denominados Jardim Universitario, Nossa Senhora Aparecida e Santa Isabel, aprovados pela Prefcitura de Viamao nos anos
de 1956, 1957 e 1955, respectivamente.
As caracteristicas obtidas pela foto indicam urn elevado grau de preserva~ao da cobertura vegetal, da morfologia e da qualidade das aguas nesse momento, em decorrencia da baixa interven~ao por moradias. Esse estado de conserva~ao e lembrado pelo Professor Jose Leite de Souza, quando relata sobre as
condi~6es do ambiente antes do preenchimento do lago: "(...J 0 arroio Mae

Entrevista realizada no dia 26/11/1999 com 0 Professor Jose Leite de Souza, diretor do
instituto de Pesquisas Hidraulicas durante 0 periodo de 196 1 a 1976.

3
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d'Agua tem curso pequeno e sua bacia hidrografica se situa na Vila Santa Isabel,
vegetQ.{:ao muito pequena chamada de ciliar que acompanha as duas margens do
arroio. Essa vegeta{:ao JOi destru[da quando come{:ou a barragem; JOi toda corta-

da para evitar a apodrecimento e trazer inconvenientes para a rigidez das liguas
da barragem, entao Joi toda limpa direitinho".

Foto 1 - Situac;:ao anteIior a construc;:ao da barragem Mae d'Agua (provavelmente em 1960): (1)
Mata Ciliar: (2) Arroio Mae d'Agua: (3) Futuro local do Campus Vale: (4) Instituto de Pesquisas
Hidraulicas: (5) Predios em construc;:ao do Instituto de Pesquisas Hldraulicas: (6) Loteamento
Jardim UniversitaIio: (7) Loteamento Nossa Senhora Aparecida: (8) Loteamento Santa Isabel

A Foto 2 foi tirada em 18 de agosto de 1961, quando as obras de constru~ao
da barragem estavam em andamento. Nessa foto, obselVa-se 0 canteiro de obras e a
elimina~ao da mata ciliar do arroio Mae d'Agua e uma pequena bacia de acumula~ao a montante das obras. Ao fundo, veem-se os predios e a caixa d'agua, que estayam em constru~ao na foto anterior, com suas obras aparentemente concluidas.
As condi~oes da bacia hidrografica antes da constru~ao e da ocupa~ao intensa sao lembradas em depoimentos de alguns moradores. 0 Sr. Alonso Neto·
morou na vila cerca de 46 anos, quando veio a falecer logo ap6s conceder sua
entrevista, em dezembro de 1999. Em seu relata, declarou que em 1956 ja existia urn lago represado por uma pequena "taipa de chao batido.... Tal afirma~ao
• Entrevista reallzada no dia 19/11/1999 com
Castelo desde 1953.

0

Sr. Alonso Neto, morador da Vila Monte
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foi confirmada pelo Professor Jose Leite de Souza quando relatou que "havia
pequenas bacias de acumula{:oes d'agua represadas pelos moradores para serem utilizadas pelas lavadeiras que vinham da Vila Santa Isabel".

Foto 2 - Situa~ao durante a constru~o da barragem Mae d'Agua no dia 18 de agosto de 1961:
(1) Obras para a constru~ao da barragem Mae d'Agua; (2) Mata Ciliar (eliminada) do arroio Mae
d'Agua; (3) Pequena bacia de acumula~o; (4) Instituto de Pesquisas Hidraulicas

Ainda na mesma ocasiao, 0 Sr. Alonso Neto, lembrando das condir;oes do
lugar antes da existencia da barragem e de como a mesma fOi recebida pelos
moradores da regHio, disse-nos que "naquele tempo era uma agua limpa, cristalina, clara. Nao tinha polui{:ao nenhuma. Dava bicho de pelo, lontra, ratao do
banhado, tudo que era especie de bicho da agua; a vegeta{:ao era bonita com
aguape onde os bichos se abrigavam. Na volta era tudo mato, mata alta, arvore
enorme em volta da barragem. Com a chegada dajaculdade, joram desmatando,
limpando aquela parte toda. Talvez aquilo joi eliminando aquela agua tada(...J. 0
pessoal nao gostou da taipa de concreto porque muita gente pesca ali e acabaram

com

0

nosso pesqueiro, era

0

divertimento do pobre, ji.m de semana nos ia com

meu compadre(...J, mas 0 esgoto come{:ou a despejar, Onde meu compadre morava nao tinha nenhuma casa, era mate jechado. Me lembro que eu passava ali.
Tinha muitos passaros, uma mata virgemjechada, tinha arvores antigas: cedro,
canela; a agua era um vidro, cristalina e depois com

0

vilarejo estragou tudo. Era

um a{:ude que dava bastante peixe: traira, jundia, cascudo, peixe de agua doce.
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Em 1962 e 1963 escasseou tudo, a pr6pria polui{:do da agua, as animais sumiram, lontra, rata. Tinha muito bicho de ca{:a. De 1964/65 e que come{:ou crescer e
Jogar lixo, quando viuJa tava tudo tomado, toda area. Ndo tenho ida mais la, tem
muito lixo, tava s6 um laguinho, a resto
daJaculdade, isso at

e

e agua velha, e lodo.

Cresceu par causa

umJato real, Joi de uma hora para a outra. As pessoas

vieram para trabalhar na constru{:do e tambem as linhas de onibus abriu mais
para as pessoas se localizarem ali".

A Sra. Neli Santos5 conta que "era um local de lazer, vinha gente de toda parte
ai da vila para nadar porque a agUQ era limpinha. uinha toda a crian{:ada. era bam

e que come{:ou aficar amarela, ndo lembro quando, acho queJoi a esgoto parque antes quando agente veio morar aqui ndo tinha ninguem, era deserto( ... )".
A Foto 3 e do dia 25 de setembro de 1963, quando 0 lago da barragem tinha acabado de ser preenchido. Ao fazer-se a comparavao entre as foto I e 2,
ve-se a area ocupada pelo lago. Ao fundo, 0 1cteamento da Vila Santa Isabel
aparece como 0 mais adensado na ocasiao. Observa-se a conservavao da mata
ciliar dos arroios que drenam para a barragem. Nessa data, alguns predios do
Campus Vale estavam sendo construidos.
Depais

Foto 3 - Situa~ao ap6s a constru~ao da barragem Mae d'Agua e preenchimento do lago,
no dia 25 de setembro de 1963: (1) barragem Mae d'Agua; (2) Campus Vale; (3) Instituto
de Pesquisas HidrflUlicas; (4) Loteamento Santa Isabel; (5) Loteamento Jardim Universitario; (6) Morro Santana
5 Entrevista realizada no dia 22/11/1999 com a Sra. Neli de Castro Santos, moradora da
Vila Jardim Universitacto desde 1967.
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De acordo com os depoimentos, a constrw;;ao da barragem, as instalac;oes do
Campus Vale e 0 aumento da ocupac;ao nas vilas adjacentes sao fatos que os moradores associam e indicam como os desencadeadores de urn processo de intervenc;ao
por moradias mais intenso no local. Esta intervenc;ao tern como consequencia a
diminuic;ao da qualidade do meio natural, atraves da poluic;ao das aguas, diminuic;ao da vegetac;ao e dos animais nativos.
A moradora Sra. Sonia Leonarda6 afirma que, desde 1980, a populaC;;ao
comec;;ou a ocupar os loteamentos de forma intensa, "na epoca do campus, pois
trouxe aces so da condur;:do jadl, mais proximo de Porto Alegre; 0 trabalho que a
Universidade ojerece, pois tem muita mdo-de-obra que sai daqui da vila para a
Universidade, {.. .Je comer;:aram as construr;:oes irregulares dentro de propriedades
onde antes eram bem desabitadas. Entdo tem uma serie de coisa que jez a popular;:do vir chegando:

0

trabalho,

0

transporte{... J

0

pessoal joi morando aonde

podia, quem ndo conseguia comprar, ocupava". Nessc periodo, ainda segundo

0

relato da moradora, a infra-estrutura dos loteamentos encontrava-se extremamente deficitaria, pois, em 1975, quando se mudou para 0 Jardim Universitario, nao havia energia eletrica nem agua encanada e, ainda hoje, nao existe rede
de esgoto. 0 esgoto e lanc;;ado diretamente para os arroios que drenam suas
aguas, em grande parte, para a barragem.
Os arroios recebem, alem do esgoto, aguas servidas e lixo jogado pelos moradores, 0 que agrava sobremaneira a qualidade das aguas. Em consequencia
disso, quando chove, grande quantidade de sedimentos e lixo pela drenagem
urbana e carregada ate os cursos d'agua.
o Sr. Miguel Silva e Souza 7 reside pr6ximo a cesembocadura de urn dos
arroios que desaguam na barragem e sua residencia situa-se a cerca de 1500m
da barragem. Em 1973, esse mesmo lugar encontrava-se nao mais do que a
500m da barragem, de acordo com fotografias aereas datadas daquele ano. Por
ocasiao de urn periodo de chuva, 0 Sr. Miguel relata que: "bom, a principio, prO.
poder eliminar a entrada de agua, tem de dois a tres metros de aterro, quando
dava chuvarada a agua passava pra ca e ia ate aqueles arbustos (pr6ximo a sua
casaJ e vinha era soja, era cadeira, tabua, bicho, animal morto, pneu, isso tudo
vem agua abaixo{...J. Quando eu vim para ca, ha 8 cmos, a barragem tava na
cerca, Ja desceu aterrada pra baixo, virou lixo e areia/ ... J a quantidade de lixo
vem a maioria de Viamdo, vem de dma da Cecilia, vem da Augusta e entdo as

Entrevista realizada no dia 22/11/1999 com a Sra. Sonia Leonarda, moradora do Jardim Universltarlo desde 1975 e conselheira do Or~amento Participativo dos Municipios de
Viamao e Porto Alegre.
7 Entrevista realizada no dia 23/11/1999 com 0 Sr. Miguel Silva de Souza, morador ha 8
anos de uma area de propriedade publica, ao redor da barr.lgem, ocupada em condi~oes
irregulares.
6
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duas sangas pegam aqui e escoam para baixo, pra dentro da area da barragem.
Ndo tem como atacar, a ndo ser levantando com a rerro e drenando. Eu calculo 5

Q

10 anos que a barragem termina, ela ndo vai agiientar esse lixo todo/ .... J quando
chove vem tudo que se pode imaginar,

e cachorro morto, gato, galinha,

areia tam-

bem porque aonde ndo ta asJaltado, a Qgua carregaJunto/ ... J".

A grande quantidade de materiais que vern sendo depositada nos cursos
d'agua tern proporcionado 0 assoreamento de muitos destes cursos e, mais visivelmente, do lago da barragem Mae d'Agua. Este assoreamento e atribuido,
pelos moradores. ao lan<:amento de lixo diretamente nos arroios. associado aos
sedimentos transportados pela drenagem urbana ate os cursos d'agua. Esse
aporte de sedimentos e decorrente da retirada da cobertura vegetal para a
constru<:ao de moradias e do sistema viarto.

5. Anlllise da evolu~iio da cobertura vegetal e
uso da terra e as altera~oes ambientais urbanas
A evolu<:ao da ocupa<:ao, relacionada ao aumento populacional e as diversas modalidades de interven<:ao na bacia hidrografica, proporcionou uma
trans[onna<:ao das caracteristicas da mesma ao longo dos anos. De acordo com
os dados do IBGE, as decadas de 70 e 80 foram as de maior incremento populacional, atraves do processo migrat6rio, no municipio de Viamao e demais municipios da regiao metropolitana de Porto Alegre. Nesse sentido, a analise da cobertura vegetal e do uso da terra dos anos de 1973 e de 1991 demonstra a intensidade dessas altera<:6es e as modalidades das interven<:6es ocorridas na
area durante esse periodo.
No ano de 1973, as areas com menores interven<:6es lineares (sistema viario) e por edifica<:6es encontram-se no compartimento de morros e na area de
propriedade da Universidade Federal do Rio Grande do Su18 • Nesses setores,
praticamente estao ausentes as edifica<:6es, exceto as do loteamento Vila Nossa
Senhora Aparecida, aprovado em 1957 pela Prefeitura de Viamao, e alguns poucos predios do Campus Vale e do Instituto de Pesquisas Hidraulicas.
No entanto, observam-se altera<:6es significativas nas caracteristicas originais do compartimento de morros e dentro da propriedade da Universidade. As
areas mineradas encontradas nos morros representam uma fei<:ao de grande
alterayao na rnorfologia original, alterando os processos rnorfodinamicos das
vertentes. A constru<:ao da barragem Mae d'Agua constitui urna rnodifica<:ao

8 A area referente ao municipio de Porto Alegre pertf'nce. em sua totalidade. ao Campus
Vale da Universidade Federal do Rio Grande do SuI.
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profunda nas caracteristicas originais da area, alte:-ando a dinarnica fluvial e,
consequentemente, toda a dinamica da bacia hidrografica.
As maiores modifica\;oes encontram-se nos compartlmentos das colinas
atraves das interven\;oes lineares, decorrentes da instala\;ao do sistema vimo,
pel a edifica\;ao de moradias e, ainda que em menor propor\;ao, pelo uso agricola
(horticulturas). Esse conjunto de interven\;oes refere-se, basicamente, a uma
serie de loteamentos aprovados, em sua maio ria, entre os anos de 1955 a 1960
pel a Prefeitura Municipal de Viamao, conforme Meucci (1987).
Os loteamentos cobrem, principalmente, a area representada pelas formas
em colinas e apresentam esparsas moradias que ocupam, predominantemente,
as altas e medias vertentes desse compartimento colinoso. 0 padrao dos arruamentos demonstra uma adequa\;ao generalizada com as curvas de nivel, favorecendo a estabilidade das vertentes. Nenhuma evidencia morfol6gica de processos morfodinamicos acelerados foi observada. As areas sem moradias no
interior dos lotes urbanos possuem, em sua maioria, cobertura vegetal de gramineas. As matas ciliares acompanham os cursos d'agua e encontram-se significativamente preservadas.
Os compartimentos em forma de planicie em areas planas, juntamente
com os fundos dos vales, nao integram as areas dos loteamentos. Nesse sentido,
sao setores que se encontram com sua morfologia preservada juntamente com a
vegeta\;ao representada pelas matas ciliares.
A conserva\;ao das matas e matas ciliares, bern como a evolu\;ao das edifica\;oes e do sistema vimo, podem ser observadas ao longo de 10 anos atraves
de registros fotograficos de 1960, 1963 e 1973. Nota-se uma significativa preserva\;ao das matas ao longo deste periodo e urn padnlo de ocupa\;ao praticamente estavel.
It possivel ainda observar, entre os anos de 1963 a 1973, evidencias de
colmatagem da barragem, mais precisamente em urn pequeno setor a montante
do lago. Em 1963, a extensao da area do lago encontra-se em situa\;ao muito
semelhante a da area encontrada em 1973 que, de acordo com me did as realizadas na fotografia aerea, encontrava-se com 48.512m2. Em urn periodo de 10
anos, deve ter ocorrido a colmata\;ao de nao mais do que 5% da area do lago da
barragem.
Em rela\;ao a mudan\;a na cobertura vegetal e no uso da terra entre os anos
de 1973 e 1991, e facilmente identificada a rapid a transforma\;ao sofrida pela bacia
hidrografica durante esse periodo, conflrmando a compatibilidade dos dados demograficos para a area de estudo. A expansao das areas construidas e 0 aumento das
areas colmatadas na barragem sao as caracteristicas mais marcantes.
Em 1991, as areas mais preservadas continuam sendo as mesmas do ano de
1973, isto e, 0 compartlmento de morros e a area de propriedade da Universidade.
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No entanto, destacam-se, nesse periodo, urn signllicativo crescimento da ocupar;ao
nos loteamentos existentes sobre as fonnas de rnorros, 0 aumento da area construida no Campus Vale e 0 surgirnento de urn novo loteamento aprovado em 1985
pela Prefeitura de Viamao.
o processo de colmatagem da barragem e surpreendente, podendo chegar
a cerca de 50% desde seu preenchimento em 1963. A area ocupada pelo lago da
barragem, em 1991, e de 25.920m2, ao passo que, em 1973, era de 48.521m2 ..
Entre os anos 1963 e 1973, houve a colmatar;8.o de cerca de 5% do lago, enquanto no periodo correspondente aos anos de 1973 a 1991. ocorreu a colrnatar;ao de 47% da barragem. Isso demonstra a intensidade das alterar;oes ocorridas
nas decadas de 70 e 80.
o compartimento em fonna de colinas ocur;ado pelos loteamentos sofre urn
significativo acrescimo em sua ocupar;ao. Em 1973, eram ocupados cerca de
10% da area: em 1991, passa para 90% a ocupar;ao por edificar;oes (sistema
viario e moradias). Dentro dessa evolur;ao na oCclpar;ao por moradias, arnpliamse as areas ocupadas, passando a ser incIuidas as planicies, as areas planas e
os fundos de vale. Muitas dessas ocupar;oes apresentam-se em situar;ao irregular, pois sao areas de propriedade publica.
As matas ciliares sofreram uma diminuir;a::> de cerca de 60% em relar;ao a
1973. Os espar;os ocupados por gramineas sao substituidos por edificar;oes. No
interior dos lotes urbanos podem ser encontradas areas verdes que foram preservadas e/ou introduzidas nas moradias durante esse periodo.
o aumento das edificar;oes provoca uma alterar;ao mais profunda atraves de
cortes e/ou aterros na morfologia original. Areas de superficie expostas sao significativas, ocorrendo nos arruamentos enos pr6prios lotes em consideraveis proporr;oes. Dentro das unidades construidas, ocorre mescIa de unidades habitacionais,
superficies expostas dos quintais e ruas e cobertura vegetal de gramineas e areas
verdes (vegetar;ao arb6rea e/ou arbustiva preservada e/ou introduzida).
Nas areas identificadas como residencial de baixo padrao, encontram-se as
ocupar;oes irregulares. Esses setores referem-se principalmente aos fundos de
vale e apresentam caracteristicas de ocupar;ao tipicas. Sao pequenas habitar;oes
com superficies expostas e uma grande quantidade de cortes de pequena dimensao e grande incisao, associados a aterros, distribuidas de forma ca6tica.
As vilas em situar;ao irregular da regiao rnetropolitana foram identificadas,
em 1991. pel a Fundar;ao de Planejamento Metropolitano e Regional - METROPLAN. Esse trabalho teve como objetivo elaborar urn inventario de todas as vilas
irregulares e compara-lo com 0 inventarto realt~ado ern 1981 pelo mesmo 6rgao
de planejamento.
No municipio de Viamao, foram identificadas 72 vilas ou areas ocupadas
irregularrnente, sendo cinco destas vilas localizadas dentro da bacia hidrografi-
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ca em estudo. As vilas em situayao irregular, situadas na area de estudo, e suas
principais caracteristicas estao descritas na Tabela 1.
A maioria das vilas irregulares da regiao metropolitana ocupa areas de
propriedade municipal, como demonstra a Tabela 1 que apresenta as vilas irregulares da area de estudo. Esse tipo de ocupayao e uma forma muito comum
que retrata uma pratica ja identificada pelo Inventario de 1981. Esse fato reflete
a inoperancia das municipalidades no tratamento dessas areas, quer em termos
de dotayao de equipamentos, quer em sua manutenyao e fiscalizayao, associada
as facilidades geradas pelos serviyos disponiveis no entomo.
No caso em estudo, as areas irregulares estao, em sua totalidade, localizadas em areas publicas que se referem, em sua rnaioria, as areas localizadas
junto aos cursos d'agua. Os moradores dessas areas transformam os cursos
d'agua em depositarios de todo tipo de residuos, comprometendo a qualidades
das aguas. Essa ocupayao resulta em destruiyao da vegetayao das margens,
causando a acelerayao de processos erosivos e 0 consequente assoreamento do
curso d'agua. Quando ocorre a elevayao dos niveis de agua, os terrenos tomamse depositarios dos residuos in natura, gerando riscos a saude da populayao.
Tabela 1 - Evoluyao das Vilas Irregulares do Municipio de Viamao, localizadas
na Area de Estudo 1981/1991
C6digo
da Vila
01
02
03
04
05

Denomina~ao

Proprietmo

V. no Jardim
Universitfuio
V. na Vila
Medianeira
V. na Vila
Schonmald
Vila na Vila
USBEE
V. nas Vilas
Diamantina e
Santa Isabel

Publico
municipal
PUblico
municipal
PUblico
municipal
PUblico
municipal
Publico
municipal

Tempo de
Existencia
>20 anos

Numero de
Casas 1981
50

Numero de
Casas 1991
237

Taxa de crescimento (%)
374.0

16-20 anos

10

55

450.0

16-20 anos

65

119

83.1

11-15 anos

150

175

16.7

16-20 anos

100

214

114.0

Fonte: METROPLAN (1991)
Organjza~ao: Nina Simone V. Moura Fujimoto

o crescimento das vilas na area de estudo ocorre, principalmente, pela ampliayao dos antigos nucleos, evidenciado pelo aumento do nu.mero de casas. Em sua
maioria, as condiyoes de infra-estrutura sao extremamente precanas, principalmente no que se refere ao escoamento sanitario. As soluyoes mais comuns encontradas sao as valas a ceu aberto, latrinas e fossa-sumidouro. A situayao mais critica
e muito usual e 0 lanyamento dos dejetos diretamente nos curs os d'agua mais pro-
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ximos. Tal soluc,;ao nao se refere somente as residencias em situac,;ao irregular, mas
a maioria das moradias da area de estudo, pais nao possuem rede de esgoto.

6.

Considera~oes

finals

A partir de registros cartognillcos, fotognillcos, observac,;oes de campo e de
entrevistas, pode-se resgatar a situac,;ao da morfologia original, assim como da
rede de drenagem, da qualidade das aguas e do nivel de intervenc,;ao humana na
bacia hidrografica em estudo. P6de-se observar, ainda, que a bacia hidrografica
e composta de padroes de formas semelhantes, representados pelos morros,
colinas, areas planas e planicies. Esses padroes de formas encontravam-se em
uma situac,;ao de consideravel preservac,;ao, pois as intervenc,;oes humanas referiam-se a elementos line ares e a esparsas moradias com intervenc,;oes pontuais.
A cobertura vegetal de mata natural nos morros, a mata ciliar e as gramineas
cobriam vastas extensoes. As condic,;oes das aguas superficiais de entao, resgatadas a partir de depoimentos da populac,;ao local, mostravam-se muito satisfat6rias, de aspecto cristalino.
o processo de intervenc,;oes inicia-se, a partir de urn determinado momento, atraves das atividades humanas que provocam alterac,;oes significativas nas
caracteristicas originais do local. A intervenc,;ao de maior amplitude refere-se a
construc,;ao da barragem Mae d'Agua, inaugurada em 1963, alterando a rede de
drenagem original e modificando seu regime hid rico e, posteriormente, ao aumento populacional atraves do intenso processo migrat6rio para a Regiao Metropolitana de Porto Alegre, nas decadas de 70 e 80, desencadeando a acelerac,;ao do processo de urbanizac,;ao em toda a grande Porto Alegre, assim como na
area de estudo. Este processo de urbanizac,;ao modifica 0 quadro morfol6gico
original, modificando a diniimica existente e inserindo outras caracteristicas ou
ritmos ao ambiente.
o ambiente que sofre as intervenc,;6es hurnanas decorrentes de urn processo
de urbanizac,;ao especffico possui caracteristicas pr6prias, que respond em de forma
singular a todas as intervenc,;oes sofridas. Com isso. pode-se afirmar que, em linhas
gerais, as alterac,;oes ambientais na area de estudo correspondem, basicamente, a
modificac,;oes muito significativas na morfologia original e na diniimica dos processos geomorfol6gicos, de forma a intensificar suas potencialidades naturais. Porem
nao trouxeram, a essa bacia hidrografica, quadros severos de degradac,;ao ambiental
associados a riscos de natureza geol6gica, geomorfol6gica e hidrol6gica, que coloquem em risco a vida da papulac,;ao. No entanto, a intensificac,;ao dos processos de
erosao e deposic,;ao provocou a criac,;ao de novas formas de relevo associadas aos
dep6sitos tecnogenicos, assim como urn acentuado myel de degradac,;ao na qualida-
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de das aguas supemciais. Esses fatos. associados aos ambientes de ocupac;:ao inadequada. promovem 0 surgimento de areas com elevado comprometimento da qualidade ambiental.
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