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1. INTRODUÇÃO 
 

A planície costeira do Rio Grande do Sul foi formada basicamente por sedimentos 
acumulados provenientes da progradação e retrogradação da linha de costa durante o Quaternário. A 
partir disso é que se originaram as lagoas e a grande Laguna dos Patos, na qual desaguam outros 
cursos d`água. Nestes sistemas existem significativos impactos ambientais de origem antrópica, 
como o alto consumo de suas águas para a irrigação de lavouras, as práticas agrícolas e de pastoreio 
em seu entorno e a contaminação por metais pesados. Contribuindo com a deposição de sedimentos 
e com a drenagem na Laguna dos Patos está o Saco da Mangueira que, por sua vez, recebe outros 
cursos d`água que tem suas nascentes no município de Rio Grande. O Arroio Vieira é um destes 
cursos d`água. 

O uso desses recursos hídricos para diferentes finalidades gera conflitos entre os usuários 
envolvidos, o que resulta numa significativa poluição hídrica. Os impactos causados pela falta de 
saneamento básico, pelo aumento das atividades industriais, assim como pelo uso e ocupação 
desordenado em áreas marginais a um corpo hídrico são problemas enfrentados pela maior parte da 
população que reside próximo a este recurso natural. Assim, grande parte dos rios que atravessam 
um município tornam-se receptores de algum tipo de efluente podendo-se destacar três principais 
formas diferentes: efluentes domésticos, industriais e agrícolas (PEREIRA NETO apud TROINA, 
2000)3. Os efluentes domésticos são aqueles que mais poluem o ambiente, pois são compostos de 
águas para higiene pessoal, urina, fezes, sabões, além de detergentes, o maior contaminante.  

No que concerne o Arroio Vieira, a problemática ambiental se dá pelo seu mal 
aproveitamento, ou seja, há um descaso, por parte da poder público municipal, com o manejo de 
suas águas e adjacências e a depredação do bem comum, por parte da população dos bairros. Além 
de servir como depósito de lixo, existe o agravante dos despejos de efluentes (tratado e bruto) da 
Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)  do Parque Marinha  diretamente nas águas do arroio 
desde o início da década de 80. Porém, os danos ambientais não são restritos ao curso d`água, 
podendo ser verificado a alguns metros das margens a extração de areia e a ausência de mata ciliar, 
por exemplo.  
 Os poucos estudos realizados sobre o Arroio Vieira tiveram como objetivo principal a 
análise da qualidade de água do seu curso, porém sem uma observação mais profunda do curso e do 
seu entorno. Assim, os trabalhos tomados como referência são: TROINA (2000), BERGER et al 
(2007) e SANTOS et al (2008), todos envolvendo a influência dos efluentes da ETE. Por isso, é 
essencial um maior envolvimento nos estudos desse arroio, devido ao seu alto grau de degradação 
ambiental.   
 Devido a esses fatos, o presente trabalho visa analisar o Arroio Vieira do ponto de vista 
geográfico, ou seja, uma análise ambiental levando em consideração os seus aspectos físicos, 
relacionados com a sua distribuição espacial dentro de uma dinâmica que interage com a sociedade. 
Também será verificado o uso e ocupação do solo e os conflitos com a legislação.  
 
 
 

                                                 
1 Acadêmica do curso de Geografia bacharelado / Universidade Federal do Rio Grande – FURG – Rio Grande, RS. 
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul  - UFRGS 
3 Pereira Neto apud Troina, Rodrigo L. Impactos ambientais causados pela Estação de Tratamento de Efluentes – 
ETE/CORSAN no Arroio Vieira – Rio Grande – RS.  



2. ÁREA DE ESTUDO: CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
Neste trabalho foi adotada a área que corresponde ao Arroio Vieira e o seu entorno, isto é, 

incluindo-se os bairros que o circundam: Parque Residencial São Pedro, Parque Marinha e Jardim 
do Sol. Localizado no interior do município de Rio Grande, em meio a urbanização, esse arroio tem 
sua nascente em uma área de banhado, cujo curso segue por uma das cavas existentes nos cordões 
litorâneos. Essas cavas por entre esses cordões são do tipo cristas praiais (beach ridges) ou, 
também, denominados cordões regressivos. Suas características são de um rio de porte médio, de 
pequena profundidade, padrão de canal originalmente meândrico e fluxo laminar, abrigando 
vegetação aquática densa em alguns pontos e com sedimentos de fundo arenoso (VIEIRA,1983: p 
60). Segundo este autor, o arroio é descrito assim: 

 O arroio Vieira , com curso geral de oeste para leste, desemboca no saco 
da Mangueria. Seu curso é acentuadamente meândrico, ficando muito 
reduzido em volume de água durante o verão. Seu leito foi escavado em 
terreno plano e fracamente consolidado. Os meandros evoluem muito 
rapidamente durante as chuvas de inverno, num processo um tanto irregular 
de evolução meândrica. No lóbulo de acumulação , o material exposto é uma 
areia fina, alva e facilmente trabalhada pela erosão eólica. Os bancos que se 
formam no leito do arroio são colonizados pelas primeiras etapas da invasão 
vegetal. No trecho inferior, já próximo à desembocadura, o arroio Vieira 
meandreia na área de dunas marginais ao saco da Mangueira.  

 
 

  
 
 
 

 
Figura 1: Esquema com a localização da área de estudo: Brasil, Rio Grande do Sul e por último a cidade do 
Rio Grande. Fonte: Embrapa (2007); Google Earth (2008).  

 
 



 
 

 

 
Figura 2: contextualização da área de estudo. Fonte: Google Earth (2008). 

 
 
 

 
Figura 3: Nessa imagem é destacada a área problemática do Arroio Vieira. Fonte: Google Earth (2008). 
 
2.1 AGENTES ATUANTES NO ARROIO VIEIRA 

 
Além de servir como divisor natural entre os três bairros citados anteriormente, o Arroio 

Vieira ainda possui finalidades múltiplas de acordo com seus diferentes usuários, ou seja, com seus 
diferentes agentes atuantes nesse ambiente e que interferem diretamente no ritmo do ecossistema 



aquático. Tais agentes são a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), que pertence a CORSAN 
(Companhia Riograndense de Saneamento), os moradores do bairros e o poder público.  

A Estação de Tratamento de Efluentes trata daqueles provenientes do Parque Marinha e do 
Condomínio Valdemar Duarte (Trevo), atendendo a aproximadamente 20.000 moradores 
(BERGER, 2007). No entanto, não trata daqueles vindos do Jardim do Sol e do Parque São Pedro, 
pois são armazenados em sistemas de fossas. Essa estação possui até o segundo estágio, ou nível, de 
tratamento, que corresponde ao biológico. No primeiro nível são removidos os materiais mais 
grosseiros, passando por uma elevatória e pelo gradeamento para remover os resíduos sólidos, e 
após para caixas redutoras de velocidade, retendo o restante dos sedimentos. Logo em seguida 
passa-se ao tanque de aeração, ou reator biológico, que trabalha com dois aeradores cada um 
girando em sentido diferente – um no sentido horário e outro no anti-horário – os quais tem por 
função o fornecimento de maior quantidade de oxigênio para as bactérias decompositoras, a fim de 
homogeneizar o esgoto. O tanque possui 4 m de profundidade, onde o esgoto permanecerá por 23 a 
26 horas. Desse reator, o esgoto é encaminhado para a parte secundária do tratamento: outro 
gradeamento até chegar ao decantador (um tanque com 5 m de profundidade e 9º de declividade em 
direção ao eixo.), no qual o esgoto é remexido pelas pás da ponte giratória, tornando-o um “lodo 
ativado”, onde a combinação de agitação do esgoto e injeção de ar cria uma massa líquida de 
microorganismos, alimentando-se de matéria orgânica e proliferando-se na presença de O2.  
Encerra-se assim o tratamento feito pela Estação, sem o último nível de tratamento, que 
corresponde ao químico, no qual seriam removidos os compostos químicos ( tais como o Nitrogênio 
e o Fósforo) que contribuem para a eutrofização do curso d`água receptor. Tais nutrientes 
inorgânicos são considerados indispensáveis à vida aquática, porém se encontrados em altas 
concentrações no ambiente podem desestabilizá-lo e levar à morte da fauna.   

Estima-se que a população total que reside nos bairros adjacentes ao Arroio Vieira seja em 
torno de 25. 000 habitantes. Com isso, a área que o curso d`água perpassa entre os bairros é 
fortemente influenciado e atingido pela atuação desses moradores. 

O poder público atua raramente nesse meio, porém, quando o faz, é de forma irresponsável 
ou negligente. As ações realizadas pela prefeitura no Arroio Vieira são as “limpezas” dos arredores 
do arroio, onde são removidas, muitas vezes, sedimentos de fundo do curso d`água juntamente com 
os resíduos sólidos. 
 
4. METODOLOGIA 
 
 Para esse trabalho, primeiramente, foi escolhida a área de estudo através de imagens de 
satélite do programa Google Earth e, logo após, foi realizado um levantamento preliminar das 
problemáticas da área do entorno do arroio. Com a realização de saídas a campo, foi possível 
observar a real situação do arroio e pontuar as áreas de maior degradação. Em seguida, foi feita uma 
revisão bibliográfica sobre o assunto, desde possíveis trabalhos realizados abordando o Arroio 
Vieira até leis ambientais, como Resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, Lei de Crimes Ambientais, Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei nº 9433 de 
1997) assim como o próprio Plano Diretor da cidade de Rio Grande. Para se avaliar os conflitos de 
uso e ocupação das adjacências do arroio foram examinadas essas leis ambientais, adequando-as ao 
objeto de estudo, a fim de subsidiar um possível planejamento ambiental para a área do Arroio 
Vieira.   
 Com o intuito de melhorar a análise do arroio e do seu entorno, foi feita uma setorização em 
três partes do curso, desde a sua montante até a sua jusante, para torna-se possível uma análise 
qualitativa e comparativa de todo o seu seguimento. Para tanto, esta compartimentação foi baseada, 
principalmente, nas constatações das saídas a campo utilizando-se imagens de satélite. Assim, o 
primeiro compartimento, ou setor, foi estabelecido desde as áreas das nascentes até a linha férrea. O 
segundo, parte-se desta linha férrea até a RS 734 e, finalmente, o terceiro da RS até a sua jusante no 
Saco da Mangueira, como mostra na figura seguir:   
 



 
Figura 3: Delimitações da área de estudo, em destaque as compartimentações. O primeiro compartimento é 
representado pelo retângulo em vermelho, o segundo pelo polígono amarelo e o terceiro compartimento é 
representado pelo polígono verde. 
 

Com isso, foi tomado como referência alguns dos trabalhos já construídos sobre as 
problemáticas do arroio, tais como: trabalho de conclusão de curso (Geografia-licenciatura plena – 
FURG) de TROINA (2000), as análises de contaminação da água do arroio feitas por BERGER et 
al (2007), as análises, também de contaminação da água, de SANTOS et al (2008).  
 Para realizar as análises de contaminação do Vieira, os autores citados anteriormente 
dispunham de critérios para coletar as amostras de água, tais como: locais e datas pré-estabelecidas. 
Assim, essas amostras foram levadas ao laboratório de química e de contaminantes para uma 
comparação entre os resultados encontrados nos diferentes pontos de coleta.  

Além de revisões bibliográficas e das análises de contaminação das águas do arroio 
realizados por outros autores e tomados como referência, se propõem para este estudo a realização 
de entrevistas com a população residente no entorno do arroio, visando a sua contribuição para a 
inclusão do estudo da paisagem neste trabalho. 

Sob a óptica do estudo da paisagem, um dos geógrafos contemporâneos, de grande destaque,  
adotou aquela como um conceito metodológico e, brilhantemente, o redefiniu - G. Bertrand: 

“ Uma proporção do espaço caracterizada por um tipo de combinação 
dinâmica, portanto instável, de elementos geográficos diferenciados – físicos, 
biológicos e antrópicos – que, ao reagir dialeticamente uns sobre os outros, 
fazem da paisagem um conjunto geográfico indissociável que evolui em 
bloco, tanto sob os efeitos das interações entre os elementos que o constituem 
como sob o efeito da dinâmica própria de cada um dos seus elementos 
considerados separadamente” 

Esse tipo de estudo surgiu sobretudo com os alemães (paisagem = landschaft), onde a noção 
de paisagem não é entendida somente pelos aspectos físicos do planeta, mas incorpora na sua 
compreensão as ações do homem no seu conjunto de elementos. Com isso, é criada a “paisagem 
natural” e aquela dita “humanizada”. Mesmo que esse método seja pouco utilizado em estudos de 
geografia física, o termo paisagem será empregado neste artigo por ser útil e por combinar fatores 
como hidrologia, geomorfologia, flora, fauna e ação humana.  
 



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1 IMPACTOS AMBIENTAIS 
  

O Arroio Vieira é, certamente, o curso d`água mais impactado pela ação humana no interior 
do município de Rio Grande. No início da década de 80, parte do seu curso foi retilinizado no 
mesmo momento em que era implementada a Estação de Tratamento de Efluentes no bairro Parque 
Marinha, adjacente ao arroio. Além disso, sazonalmente este curso d`água enfrenta as 
consequências das estiagens no verão e as grandes cheias nas elevadas taxas pluviais do outono e do 
inverno. Estas chuvas intensas provocam significativos transtornos a sociedade, pois o Arroio 
Vieira corta a RS 734, a qual liga a cidade de Rio Grande até o balneário Cassino e onde há intenso 
tráfego o ano inteiro, que fica parcialmente inundada durante esses eventos extremos. 

Assim, no primeiro compartimento, ou setor, verifica-se ainda a conservação da área de 
nascente do arroio, tendo mata ciliar e fauna aquática preservadas. O padrão de canal meândrico é 
mais amplamente observado nesse setor e a qualidade da água pode ser empiricamente notada pelo 
seu aspecto e coloração, porém não comprovada por falta de análises de água nessa área.  

No entanto, no seu percurso pelos cordões litorâneos há duas interferências antrópicas: a 
linha férrea e o canal de captação de água para abastecimento da cidade do Rio Grande. A linha 
férrea liga cidades importantes (tais como Santa Maria e Uruguaiana) até o porto de Rio Grande, 
sendo um dos principais meios de escoamento da produção agrícola do Estado. Apesar de uma 
pequena parte da ferrovia estar situada sobre um campo de dunas, nota-se que ela não interfere 
significativamente no curso d`água, apenas nas margens de constituição arenosa que suportam a 
estrutura de ferro. Já o canal de captação de água da empresa CORSAN, o qual retira água do rio 
São Gonçalo (divisor natural entre os municípios de Rio Grande e Pelotas) para abastecer a cidade, 
não se teve certeza do seu impacto sobre o Arroio Vieira. Apenas suspeita-se que este canal divida o 
Arroio em duas partes, separando a área de nascente do restante do curso, pois a observação foi 
feita somente através de imagens de satélite.  

Entretanto, é no segundo compartimento que foram detectadas a maior parte dos problemas 
ambientais do Arroio Vieira. Partindo-se de uma das últimas ruas do bairro Parque São Pedro 
(perpendicularmente ao curso d`água), verifica-se a presença de um grande canal de escoamento 
desembocando no arroio. Tal canal de escoamento é similar à de um tributário, mas que na verdade 
funciona com área de escape para as águas da chuva, que escavaram naturalmente ao longo do 
tempo o solo suscetível a esse tipo de erosão. Nas ruas seguintes, em direção à RS-734, observam-
se também esse tipo de escoamento direto para o Arroio Vieira, cuja formação se dá em dias de 
intensa precipitação, originando os canais efêmeros, como os consideramos no presente trabalho. 
Nesse bairro, existem grandes problemas de drenagem pluvial, principalmente naquelas ruas sem 
pavimentação, onde são facilmente erodidas, devido a composição do solo (areia, basicamente). 
 No entorno do arroio verifica-se a existência de um campo de dunas, presente em boa parte 
dessa segunda compartimentação. Há uma parcela mais preservada em direção a linha férrea, porém 
aquela mais próxima da urbanização encontra-se parcialmente deteriorada pelo intenso extrativismo 
e, inclusive, pela ocupação desordenada nesta área. Provavelmente, a extração de areia do campo de 
dunas é destinada a aterros residenciais, os quais necessitam desse recurso a fim de minimizar as 
diferenças topográficas do terreno. Pior situação é encontrada à medida em que se percorre o Arroio 
Vieira em direção à RS-734, onde verifica-se a remoção de sedimentos do fundo do arroio que, 
juntamente com a vegetação e com o lixo presente no leito, são depositados ao longo das margens 
formando montantes de areia misturados ao lixo e matéria orgânica. Pela ação erosiva da água 
pluvial, esse montante constantemente volta para as águas do arroio, acumulando-se em uma das 
margens ou, ainda, sendo carregado até a parte em que aquele afunila-se na ponte da RS-734, 
desencadeando um processo de assoreamento e represamento neste ponto. 
 Contudo, o maior agravante encontrado em campo foi a quantidade acumulada de resíduos 
sólidos nos bairros do entorno do Arroio Vieira. Essa situação não é somente um problema estético, 
mas representa uma série de malefícios à saúde humana. Assim, podem-se visualizar três tipos de 



problemas decorrentes do acúmulo de lixo: 1) diminuição do espaço útil disponível; 2) ameaça 
direta à saúde, por agentes patogênicos e 3) danos indiretos a saúde, por causa do comprometimento 
do ar e de águas subterrâneas (FELLENBERG, 1980:112). Espalhados, principalmente, nos 
terrenos abandonados, nas canaletas de escoamento pluvial e nos canais efêmeros o lixo também é 
encontrado às margens do Arroio Vieira. Todo esse montante depositado indevidemente em locais 
públicos acarreta problemas à saúde da população residente nessas proximidades. As ameaças são 
as variedades existentes de bactérias, inclusive aquelas patogênicas (como estreptococos, 
estafilococos, salmonelas, etc.), que conseguem permanecer vivas durante meses. Além disso, esse 
acúmulo de resíduos sólidos ocasiona infestações indesejáveis de insetos e pequenos roedores, com 
o risco de proliferar os vetores de doenças e expondo, assim, a população à leptospirose e 
toxoplasmose, por exemplo.  

Outros danos  inquestionáveis gerados por esses resíduos urbanos são a contaminação do 
lençol freático e o mal cheiro. O primeiro, ocorre principalmente em períodos chuvosos e depende 
de vários fatores, tais como: intensidade de precipitação, força de adsorção e capacidade de 
autopurificação do solo e a natureza do solo atravessado. De acordo com Fellenberg (1980) , nas 
infiltrações que ocorrem em depósitos de lixo são encontrados, predominantemente, substâncias 
inorgânicas (como cloretos, nitratos, sulfatos, fosfatos e carbonatos) e cátions (íons de sódio, 
magnésio, amônio, potássio e cálcio). Desse modo, é possível constatar que o solo e o lençol 
freático estejam contaminados naqueles pontos observados em compo, devido ao tipo de solo (areia, 
basicamente) e a proximidade das águas subterrâneas. Já nas águas superficiais, tanto do Arroio 
Vieira quanto das canaletas de escoamento pluvial, a contribuição daquelas substâncias inorgânicas 
aliadas ao chorume, originado também do lixo urbano, é bastante significativa. Além disso, gases 
tóxicos são gerados a partir dos processos de decomposição do material orgânico, tais como gás 
metano e o gás sulfídrico, o que pode ocasionar complicações respiratórias na população dos 
arredores desse montantes de lixo.  
 Em relação às analises de água do Arroio Vieira, foram comparados os estudos de Berger et 
al (2007), Santos et al (2008) e Troina (2000), os quais obtiveram conclusões muito semelhantes. 
Em todos os estudos, os resultados da qualidade da água apontaram para um ambiente enriquecido 
com altas concentrações de nutrientes, o que denota o processo de nitrificação e a possível 
eutrofização do corpo hídrico. A nitrificação das águas corresponde ao processo em que o 
nitrogênio reduzido na forma de amônia ou íons amônio é oxidado quase completamente para 
nitrito (NO2

-) e íons nitrato (NO3
-) (BAIRD, 2002: 223). Já a eutrofização é dada pela quantidade 

excessiva de nutrientes disponíveis no corpo d`água ocasionando a proliferação de 
microorganismos decompositores, que necessitam de uma quantidade maior de O2 para decompor a 
matéria orgânica, esgotando o oxigênio e levando os demais seres vivos a morte (FELLENBERG, 
1980: 72). Assim, são apontados alguns fatores responsáveis pelo aporte elevado de nutrientes 
inorgânicos no Arroio Vieira: os efluentes tratado e bruto da ETE, os esgotos clandestinos e a 
própria vegetação que cobre densamente o arroio.  

Nos dutos da ETE são despejados diariamente não só os resíduos tratado e bruto, mas são 
liberados compostos nitrogenados e fosfatados, o que contribui cada vez mais para a contaminação 
do arroio e também com a acumulação desses compostos nas águas. De acordo com Berger et al 
(2007), as altas concentrações de amônio após o lançamento do efluente tratado, no ponto atrás da 
Escola Jardim do Sol, na primeira e segunda canaletas podem estar refletindo o que é descartado 
pelo efluente tratado, bem como auiqlo que se acumulou ao longo d tempo, devido a vazão do 
arroio ser menor do que a o efluente. Além do amônio, as concentrações de fosfato ao longo de todo 
arroio indicam que este elemento provém do efluente tratado (BERGER et al, 2007:46), porém o 
nitrito e o nitrato estão mais concentrados após a primeira canaleta de escoamento, o que indica o 
processo de nitrificação.  

Entretanto, o aporte de nutrientes que provém dos esgotos clandestinos também são 
evidentes. Além de despejar os compostos nitrogenados e fosfatados, os esgotos urbanos carregam 
um dos principais poluentes de águas interiores: o detergente. Este, formado, basicamente, por 
fosfatos e polifosfatos, agem dissolvidos na água, constituindo frequentemente o fator limitante para 



o desenvolvimento de algas e bactérias, sendo assim os principais responsáveis pela eutrofização da 
água (FELLENBERG, 1980:73). Ao juntar-se aos nutrientes do efluente tratado e bruto, os 
efluentes domésticos adicionam ainda mais compostos nitrogenados e fosfatados, fazendo do ponto 
de coleta de água situado após as canaletas de escoamento pluvial o mais enriquecido 
inorganicamente, como mostra a tabela 1 abaixo. Além disso, o fator condutividade – relativo a 
concentração de íons dissolvidos na água – mostrada nos estudos de Berger et al (2007) e Santos et 
el (2008), auxilia na comprovação de entrada adicional antropogênica. 

Por outro lado, com maior disponibilidade de nutrientes dissolvidos nas águas do Arroio 
Vieira, há também, o crescimento exagerado de vegetação aquática. Estas, atuam principalmente na 
diminuição, ou retenção, do fluexo do arroio, aprisionando, assim, os compostos nitrogenados e 
fosfatados. Quando a vegetação é retirada, ela libera estes nutrientes para a coluna d`água, 
resultando em picos de concentração e depois em diminuição da mesma, por permitir uma 
circulação mais livre e consequente lixiviação dos elementos (BERGER et al, 2007: 45).  

Ainda no segundo compartimento, já no limite da delimitação para o terceiro, foi verificado 
mais um aporte antropogênico. Próximo à rodovia RS 734, foi observado a existência de canos 
provenientes de um supermercado na entrada do bairro Jardim do Sol. Durante a observação na 
saída de campo, notou-se o despejos de três tipos de efluentes, sendo somente um identificado, o 
qual tinha aspecto de efluente doméstico (constatado a partir de espumas no local). 

 

CONTAMINANTE 
Arroio Vieira 

Estação 1 Estação 2 Estação 3 Estação 4 

Fosfato (µM) 
0.63 

(0.22 - 1.58) 
0.60 

(0.31 - 1.25) 
3.61 

(0.68 - 12.12) 
3.93 

(1.55 - 12.95) 

Nitrito (µM) 
0.29 

(0.00 - 0.65) 
0.36 

(0.06 - 0.88) 
0.82 

(0.15 - 2.25) 
3.17 

(0.48 - 11.67) 

Nitrato (µM) 
2.00 

(1.02 - 3.04) 
2.24 

(1.47 - 3.07) 
5.60 

(1.88 - 7.49) 
16.50 

(3.80 - 33.49) 

Amônio (µM) 
3.58 

(0 - 33.9) 
4.22 

(0 - 59.9) 
65.25 

(29.6 - 124.3) 
74.75 

(37.2 - 185.1) 
Tabela 1: Resultados das análises de água realizadas por Santos et el (2008), onde são apresentadas as 
médias, os mínimos e os máximos valores de cada elemento diponíveis na água do arroio.  A Estação 1 
corresponde ao local antes da ETE; a estação 2 após o lançamento do efluente bruto; a estação 3 após o 
efluente tratado  e a estação 4 próximo a RS 734, onde todos os aportes antropogênicos se juntam.  Adaptado 
de Santos et al (2008).  

 
Partindo-se ao terceiro compartimento, verificou-se que o entorno do corpo hídrico 

encontra-se em estado preservado. As margens ainda conservadas, mata ciliar e o curso d`água volta 
a meandrar pelo terreno arenoso. Porém, três grandes construções estão situadas às margens do 
Arroio Vieira: um clube de caça e pesca, um motel e outra não identificada. Mesmo assim, não 
foram detectados maiores ipactos como aqueles observados no segundo compartimento, somente 
tais construções irregulares (perante às leis vigentes no país). 

Apesar da conservação das margens, as águas do Vieira a partir da RS 734 encontram-se em 
estado de nitrificação e possível eutrofização. Isso ocorre pela ação conjunta de toddos as entradas 
de nutrientes inorgênicos de segundo compartimento, que ficam acumulados mais à jusante do 
Arroio Vieira. Assim, essa grande quantidade de compostos nitrogenados e fosfatados liberados 
pelo curso d`água para o Saco da Mangueira traz riscos de eutrofização e a contribuição relativa de 
degradação dessa região estuarina, tal como é explicitado no estudo de Santos et al (2008).   
 
 
 



5.2 CONFLITOS DE USO E OCUPAÇÃO 
 

Os coflitos de uso e ocupação neste ambiente são produzidos pela ação dos diferentes 
agentes envolvidos que aplicam no recurso hídrico as suas distintas finalidades de uso. Como 
consequência dessas ações, são gerados os conflitos entre os agentes e destes com a legislação 
vigente no Brasil. Com isso, as leis que protegem e definem a área que circunda o Arroio Vieira são 
postas em discussão neste estudo, para melhor compreender os conflitos e, posteriormente, criar 
ações que os minimizem.  

A primeira lei que se aplica ao arroio é aquela que diz respeito a sua condição como Área de 
Preservação Permanente (Resolução nº 303, de 20 de março de 2002), sendo estabelecida pelo 
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), na qual pode-se verificar a disposição dos 
parâmetros, definições e limites para esse tipo de área protegida. Esta lei estabelece as seguintes 
definições para o arroio em seus Artigos 2º e 3º : 

Art. 2o Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes defi 
nições: 
I - nível mais alto: nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso 
d`água perene ou intermitente; 
Art. 3o Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 
I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção 
horizontal, com largura mínima, de: 

a) trinta metros, para o curso d’água com menos de dez metros de largura; 

Observando-se que o Arroio Vieira se enquadra como sendo um curso d`água perene, tendo 
sua cheia sazonal durante o inverno (VIEIRA, 1983: 60), a ele aplica-se a delimitação da Área de 
Preservação Permanente de trinta metros para cada uma das suas margens. Apesar de constituir uma 
área de pouca extensão, ela consegue atingir seus objetivos de preservar as margens, a mata ciliar ao 
redor do corpo hídrico, além de proteger o próprio curso d`água de possíveis interferências 
antropogênicas. A segunda Resolução do CONAMA aplicada ao Vieira, é a de nº357 de 17 de 
março de 2005, a qual dispõe sobre a classificação dos corpos d`água e sobre as diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 
de efluentes. Da classificação contida nessa Resolução, na Seção I Artigo 4º, que corresponde às 
águas doces, o Arroio Vieira se enquadra na classe II, cujas águas podem ser destinadas ao 
abastecimento para consumo humano, com desinfecção; à preservação do equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas e à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 
proteção integral. Embora o arroio esteja enquadrado na classe II desta legislação, a mesma não tem 
parâmetros específicos, seguindo, por isso, aqueles estabelecidos para a Classe I. A seguir, são 
mostrados os parâmetros de tolerância para a manutenção da qualidade da água estabelecidos pela 
Resolução nº357/ 2005: 

 
Classe I – Águas doces 

Parâmetros Valor Máximo 
Fósforo total (ambiente lótico e tributários de 
ambientes intermediários) 0,1 mg / LP 

Nitrato 10,0 mg/ LN 
Nitrito 1,0 mg / LN 
Nitrogênio amoniacal 3,7 mg / LN, para pH ≤ 7,566 

Tabela 2: Parâmetros dos padrões de qualidade de água, com destaque para os valores máximos permitidos 
em águas doces. Adaptado da Resoluação nº 357 da Seção II. Fonte: Ministério do Meio Ambiente. 

 
Quanto à definição de dunas marginais ao recurso hídrico, segundo a Resolução do 

CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002, elas correspondem a uma unidade geomorfológica que 
deve ser preservada, pois exercem uma função fundamental não somente na dinâmica da zona 



costeira, mas também como controladoras dos processos erosivos e na formação e recarga de 
aqüíferos. Para isso, na Resolução são adotadas alguns critérios, tais como:  

Art. 2o Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes defi 
nições: 
X - duna: unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, 
com aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação dos ventos, 
situada no litoral ou no interior do continente, podendo estar recoberta, ou 
não, por vegetação; 
Art. 3o Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 
XI - em duna; 

Dessa forma, todas as dunas situadas marginalmente ao curso d`água ou que constituirem 
um campo de dunas não são aptas a qualquer tipo de exploração. Com isso, o campo de dunas 
marginal ao Arroio Vieira, situado no segundo compartimento, encontra-se protegido por esta 
Resolução do CONAMA e, por isso, não sendo possível extrair areia desta unidade geomorfológica. 
Além disso, elas são as principais responsáveis por alimentar o lençol freático, funcionando como 
um campo receptivo de águas pluviais nessa região, capaz de filtrá-las e armazená-las. Não 
obstante, na Lei de Crimes Ambientais nº 9. 605 de 12 de fevereiro de 1998 encontram-se  algumas 
das atividades e condutas consideradas lesivas ao meio ambiente. No caso do Arroio Vieira, 
destaca-se, especificamente, o Capítulo V dos crimes contra o meio ambiente, na Seção II – Dos 
Crimes Contra a Flora, na qual constam os Artigos: 

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação 
permanente, mesmo que em formação, ou utiliza-la com infringência das 
normas de proteção; 
Art. 44. Extrair de florestas de domínio publico ou consideradas de 
preservação permanente, sem previa autorização, pedra, areia, cal ou 
qualquer espécie de minerais; 
 

Esta lei, em especial, é aplicada à área em torno do Arroio Vieira, a qual encontra-se com 
um alto grau de degradação ambiental. De acordo com as disposições desta, também são 
considerados crimes os serviços potencialmente poluidores situados em qualquer parte do território 
nacional que estejam contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes (Seção III – Artigo 
60), tal como acontece às margens do Arroio Vieira. Outra lei vigente no país em relação ao meio 
ambiente, mais especificamente aos recursos hídricos, é a Política Nacional dos Recursos Hídricos, 
na qual são estabelecidas diretrizes a fim de assegurar a todas as gerações a disponibilidade de água, 
a utilização integrada e racional dos recursos hídricos e a prevenção e defesa contra eventos 
hidrológicos extremos, seja de origem natural ou antrópica. Para isso, os fundamentos adotados 
nessa lei estão dispostos no Capítulo I, o qual determina: 

Art. 1º. Política Nacional dos Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 
fundamentos: 
I – a água é um bem de domínio público; 
II – a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III – em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 
consumo humano e a dessedentação de animais; 
IV – a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 
múltiplo das águas; 
V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da 
Política Nacional dos Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.   

Com base nisso, as águas do arroio são, primeiramente, um bem de domínio público e um 
recurso natural limitado, portanto, é aquele que necessita de maiores cuidados dentro da sociedade. 



No caso do Arroio Vieira, assim como é previsto nessa lei, a integração da gestão dos recursos 
hídricos com a gestão ambiental poderia produzir ações a fim de reverter a situação em que ele se 
encontra, enquanto recurso limitado e extremamente impactado. Por outro lado, o município de Rio 
Grande possui um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado desde 1986, o qual também dispõe 
sobre a sua condição, determinando-o como Área Funcional de Preservação Ambiental: 

Art. 25 - Áreas funcionais são as que requerem regime urbanístico especial, 
condicionando as suas peculiaridades no que se refere a: 
1. Características de localização, situação, condição topográfica, proteção à 
saúde pública e ao patrimônio ambiental, nos seus aspectos ecológicos, 
paisagísticos e culturais; 
2. Equipamentos urbanos, programas e projetos governamentais 
implantados em sua área. 
PARÁGRAFO ÚNICO - As Áreas Funcionais dividem-se em Áreas de 
Interesse Público, Urbanístico e Ambiental. 

No que tange os conflitos entre os agentes envolvidos e destes com a legislação, podem-se 
observar, primeiramente, as ocupações irregulares no entorno do Vieira. Nota-se a existência de 
algumas casas situadas no campo de dunas, bem próximo ao corpo hídrico. Essas habitações são 
irregulares, tratando-se de famílias que ocuparam a área e construíram aí as suas moradias. Essa 
ocupação desordenada, além de descaracterizar as dunas, acarretam prejuízos para a própria 
população que habita essas margens tornando-as mais vulneráveis a erosão e, consequentemente, 
mais suscetíveis as enchentes causada pelo Arroio Vieira. Além disso, a recente expansão do bairro 
Parque São Pedro em direção ao arroio, irá provocar em alguns anos a junção desse bairro com o 
Parque Marinha, do outro lado da margem. Se isso acontecer, o arroio irá assorear ou tornar-se 
apenas um canal de escoamento pluvial entre a urbanização.  

Na delimitação da Área de Preservação Permanente (APP), estabelecida pelo CONAMA, os 
trinta metros para cada lado da margem destinados a área de proteção não estão sendo obedecidos 
pelos moradores dos bairros Parque São Pedro e Parque Marinha, que ocupam as margens 
irregularmente. A maioria desses moradores não sabem que ali se trata de uma área de proteção e 
que, como consequência, não poderia ser habitado, assim como não tem conhecimento de todas 
aquelas leis vigentes no Brasil, as quais protegem o Arroio Vieira. Nesse sentido, os usos atribuídos 
pelos moradores as águas do arroio vão, também, de encontro ao que é estabelecido pelo CONAMA 
ou pela Política dos Recursos Hídricos: os depósitos de resíduos sólidos e os efluentes domésticos. 
Porém, foi a quantidade acumulada de lixo no entorno do Arroio Vieira, o fato mais preocupante, 
fazendo-se necessária uma maior atenção da administração municipal, em especial a Secretaria do 
Meio Ambiente.  

Contraditoriamente, alguns dos moradores utilizam as águas do arroio para o lazer e para a 
pesca, longe dos dutos da Estação de Tratamento de Efluentes. Nesse ponto, em direção à montante, 
a paisagem é totalmente diferente; são verificados pequenos cardumes de peixes e mata ciliar. Já a 
utilização das águas do Arroio Vieira para lazer é mais intensa nos dias quentes do verão, tal como 
deveria ser em toda a sua extensão, de acordo com os fundamentos da Política Nacional dos 
Recursos Hídricos.  

Entretanto, o maior descaso com o Arroio Vieira são os lançamento de efluentes, tanto da 
Estação de Tratamento de Efluentes quanto das residências. Há anos, a negligência perante os 
impactos ambientais ocasionados por tais fatores levaram o Arroio Vieira ao estado em que se 
encontra atualmente. Mesmo com todo o aparato legislativo em vigor no país e no próprio 
município, a degradação cada vez mais intensa ameaçava esse ecossitema.  

Atualmente, para o Arroio Vieira, existe um projeto de re-naturalização da área do entorno 
do arroio, fazendo desse meio um parque municipal. Assim, a população do entorno poderá 
desfrutá-lo e utilizá-lo para lazer e apreciação da paisagem, criando novamente um ambiente de 
convívio em um espaço público. Para isso, será aplicado as diretrizes do CONAMA (instaurando a 
APP), respeitando, inclusive o próprio Plano Diretor da cidade do Rio Grande. O projeto tem como 
idealizadores o oceanólogo Ronaldo Costa, a arquiteta Vanessa Baldoni e a arte-educadora Rita 



Rache, que também chamam atenção para a população residente próximo ao Arroio Vieira a fim de 
conscientizá-los a preservar o recurso hídrico, buscando apoio dessa comunidade na criação daquele 
parque do Arroio Vieira. 

 
6. CONCLUSÕES 
 

O que pode se concluir ao final desse trabalho é que o tratamento secundário, ou aquele 
correspondendo ao segundo nível, dado pela Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), não é 
eficiente, pois ainda lança para as águas do arroio, protegidas por Lei, elementos que, com um 
terceiro nível de tratamento seriam eliminados. Somando-se a isso, existem os esgotos clandestinos 
que deságuam nas canaletas de escoamento pluvial, juntamente, com a contaminação por resíduos 
sólidos (chorume). Assim, aliando-se todos esses fatores o Arroio Vieira pode ser considerado 
aquele com maior grau de degradação ambiental do município de Rio Grande, bem como de 
desrespeito perante a Legislação vigente.  
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