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RESUMO:  
Esta pesquisa foi realizada na Vila Oliveira localizada próximo ao Arroio Cadena, porção 
noroeste da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, com o objetivo de caracterizar o perfil 
de seus moradores e os problemas ambientais que os atingem procurando estabelecer relações 
entre estas variáveis. Foram identificados os problemas ambientais da Vila Oliveira e 
aplicados questionários em 191 domicílios, procurando compreender se a problemática 
ambiental fazia parte das representações dos moradores. Com base nas observações de campo 
e nos resultados dos questionários pode-se afirmar que a Vila Oliveira não é uma região 
homogênea, pois existem diferenças geográficas, econômicas, sociais e ambientais marcantes, 
que são materializadas nas condições de infra-estrutura, na localização das casas e terrenos, na 
localização dos bens estruturais e pela própria característica da população existente no local. 
Com base nestas constatações adotou-se duas categorias de análise para a Vila Oliveira: i) 
Parte Antiga, porção da vila habitada há mais tempo e ii) Parte Recente, localizada próximo 
ao Cadena e habitada há menos. A parte antiga da Vila Oliveira, apresenta estilos diferentes 
de construção, com terrenos amplos, casas de alvenaria na sua maioria com garagem, pátio e 
muro. Possuía a maioria das ruas calçadas ou asfaltadas onde é mais freqüente o trânsito de 
ônibus. Bens estruturais como a Escola Castro Alves, posto de saúde, empresa de ônibus, 
serviços de comércio em geral e sedes de associações estão localizados nessa área. A maioria 
dos moradores desta região reside no local há mais de 15 anos, sendo que alguns, inclusive, 
nasceram na Vila. Em função desse aspecto, afirmam que a casa é própria com escritura. Na 
parte Recente, a maioria das casas é de madeira construída em terrenos ocupados 
irregularmente e localizadas próximas ao arroio Cadena. O grau de escolaridade desta 
população é muito baixo, em sua maioria são desempregados ou vivem apenas com auxílio 
oficial do Governo Federal chegando a uma renda média de até um salário mínimo. Alguns 
moradores trabalham como catadores de material reciclável separando-os no próprio pátio da 
casa o que provoca um acúmulo muito grande de lixo no entorno das residências e nas ruas 
próximo a elas. Em grande parte desta área os esgotos correm á céu aberto, as ruas não são 
pavimentadas e a iluminação pública é ineficiente. Os problemas ambientais mais 
significativos da Vila Oliveira concentram-se na parte Recente e são: grande quantidade de 
lixo no Arroio Cadena, nas ruas e pátios de algumas casas; esgoto a céu aberto; risco de 
escorregamento em áreas próximas ao Cadena; áreas de assoreamento do canal tendo como 
conseqüências cheias e enchentes; alagamentos de terrenos devido à baixa capacidade de 
drenagem do solo e desmatamento. Quando perguntados sobre os pontos negativos da Vila 
Oliveira, os moradores da parte Antiga citaram a violência e problemas ambientais 
relacionados à poluição do Arroio Cadena, esgoto a céu aberto, alagamento e lixo. Já os 
moradores da parte Recente citam na sua maioria, a violência e a falta de infra-estrutura como 
os principais problemas da localidade. Salienta-se que 23% dos moradores da parte antiga e 
10% dos moradores da parte recente acham que a Vila Oliveira não tem problemas 
ambientais. A composição da localidade auxilia na percepção diferenciada que os moradores 
constroem com relação às questões ambientais.  É compreensível que os moradores da parte 
Recente, devido às demandas sociais de que necessitam, apresentam um olhar voltado para 
resolvê-las em detrimento aos temas ambientais. Em contrapartida, os moradores mais 
antigos, em virtude das conquistas estruturais que possuem conseguem discutir a questão 
ambiental mais detidamente.  
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Abstract 
This research was carried out at Oliveira Village located next to Cadena stream, in the 
northwestern of Santa Maria city, Rio Grande do Sul, in an attempt to characterize its 
inhabitants profile and the environmental problems that hit them so as to establish relations 
between these variables. The environmental problems at Oliveira Village were identified and 
questionnaires were applied to 191 domiciles, trying to understand if the environmental 
concern was among the inhabitants’ representations. On the basis of field observations and 
results of questionnaires can be stated that the Village Oliveira is not a homogeneous region, 
there are geographical differences, economic, social and environmental milestones, which are 
material in terms of infrastructure, location of houses and land, the location of the property 
itself and the structural characteristics of the population in the area. Based on these findings 
adopted are two categories of analysis for the Village Oliveira i), old town portion of the town 
inhabited longer and ii) recent matches, located near the chain and there is less populated. The 
old part of town Oliveira, presents different styles of construction, with ample land, houses of 
masonry the most with garage, patio and wall. Had the majority of sidewalks or paved streets 
where traffic is more frequent bus. Structural assets such as Castro Alves school, health 
center, bus company, services in general and trade associations headquarters are located in 
that area. Most residents of this region are the site for over 15 years, and some even born in 
the village. In light of that aspect, saying that the house is in very deed. In recent matches, 
most houses are built of wood on land illegally occupied and located next to the stream 
Cadena. The level of education of this population is very low, most of them are unemployed 
or living only with the Federal Government's official aid reaching an average income of up to 
one minimum wage. Some residents work as collectors of recyclable material separating them 
in the courtyard of the house leading to a very large accumulation of rubbish around the 
houses and the streets next to them. In much of this area the sewers are in the open, the streets 
are not paved and the lighting is inefficient. The most significant environmental problems of 
Vila Oliveira focus on the recent, are: large amount of garbage in Arroio Cadena, in streets 
and yards of some houses, the open sewer, risk of slipping in areas close to the chain; areas of 
siltation channel with the consequences of floods and flooding, flooding of land due to low 
drainage capacity of soil and deforestation. When asked about the negative points of Vila 
Oliveira, the residents of the former citing violence and environmental problems related to 
pollution of Arroio Cadena, the open sewers, flooding and garbage. Have the residents of the 
recent mention most of the violence and lack of infrastructure as the main problems of the 
city. One has highlighted that 23% of the inhabitants from the old part and 10% of the 
inhabitants from the recent part think that Oliveira Village does not have any environmental 
problems. The place composition contributes to the differentiated perception that the 
inhabitants have on the environmental issues. It is understandable that the inhabitants from the 
recent part of the Village, due to their social demands, have a look at a way to solve them 
instead of the environmental themes. On the other hand, the oldest inhabitants, due to their 
structural achievements, are able to discuss about the environmental issues more carefully. 
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1 - Introdução 

A urbanização acelerada nos países em desenvolvimento bem como no Brasil, a partir 
da década de 50, desencadeou um processo de ocupação desordenada do solo e intensificou a 
segregação sócio-ambiental nas áreas urbanas.   

Para Carlos (1990), a cidade aparece como produto apropriado diferentemente pelos 
cidadãos. A apropriação que a referida autora salienta diz respeito a todas as formas de vida 



desenvolvidas no meio urbano, pois o motor do processo é determinado pelo conflito 
decorrente das contradições inerentes às diferentes necessidades e pontos de vista de uma 
sociedade de classe. 

 Portanto, a pressão urbana exercida pela ocupação desordenada fez com que as 
margens dos rios e cursos d’água fossem as primeiras a serem ocupadas. Muitas aglomerações 
antrópicas organizadas em comunidades crescem e formam vilas ao natural passando a 
receber, a partir de manifestações e mobilizações, a implantação de equipamentos e serviços 
como redes de água e energia elétrica e precário sistema de coleta de lixo. 

Este cenário não é diferente do que ocorre na Vila Oliveira, localizada na porção Oeste 
do Município. A Vila é atravessada pelo Arroio Cadena que teve seu curso original alterado, 
sendo transferido mais a Oeste da sua configuração atual. As obras de retificação do canal 
foram realizadas pela prefeitura municipal de Santa Maria na década de 80, figura 1.  

O antigo canal foi aterrado e esta modificação teve como conseqüência um aumento 
do contingente populacional nessa área, onde foram erguidas novas residências, muitas delas 
irregulares. Atualmente a Vila Oliveira apresenta inúmeros conflitos ambientais. 

O trabalho teve como objetivo geral elaborar um diagnóstico sócio ambiental da Vila 
Oliveira e como objetivos específicos: cartografar os conflitos ambientais existentes na Vila 
Oliveira; identificar a conformação ocupacional da localidade; confeccionar um mapa de 
conflitos ambientais e analisar o perfil sócio econômico de seus moradores. Com base na 
análise dos dados obtidos foi possível identificar os conflitos ambientais que atingem os 
moradores, procurando estabelecer relações entre estas variáveis a fim de dar subsídios ao 
poder público municipal, ONG’s e associação comunitária para direcionarem/criarem ações 
de recuperação ambiental proporcionando a melhoria da qualidade de vida dos moradores da 
localidade.  
 

 
 



2 - Referencial Teórico 
Segundo Belém (2000), o território que hoje se denomina Santa Maria, pertencia a 

uma tribo da nação dos Tapes e era chefiada por Ibytyruçu, e a outra, a dos minuanos, sendo 
seu cacique Yapacany, viviam em plena felicidade. Ainda segundo o autor, os fundadores da 
povoação no ano de 1727 a 1812 somavam um total de uma centena ou mais de índios 
guarani, número mais ou menos igual de negros escravos, e oitenta e quatro famílias.  

Em função de seu crescimento urbano, Santa Maria recebe a primeira iluminação 
pública com lampiões a querosene em 1881 e em 1885 ocorre o marco histórico de Santa 
Maria, com a inauguração solene da malha ferroviária que ligaria a cidade a Cachoeira do Sul 
e posteriormente a Porto Alegre, Beltrão (1979). 

A ferrovia torna-se um importante marco no crescimento da cidade, pois esta passou a 
abrigar um grande contingente de pessoas vindas do interior de cidades vizinhas para exercer 
suas atividades relacionadas à ferrovia, desde prestação de serviços até o desenvolvimento do 
comércio, com hotéis, restaurantes, atendendo assim, as necessidades das pessoas que por ali 
trafegavam. Dentro do processo de urbanização de Santa Maria, merece destaque a criação da 
Universidade Federal de Santa Maria, as unidades militares e a Base Aérea.  

Nesse sentido, Viera (1997, p.17), destaca que: 
 
 A implantação dessas instituições significou emprego para um grande número de 

pessoas, abriram espaço para a afirmação da atividade educacional e médico-
hospitalar, firmaram e expandiram as atividades do setor terciário e consolidaram a 
cidade como um pólo de atração populacional para as cidades e áreas rurais vizinhas. 

 
Quanto às questões ambientais, o Brasil passou por dois fenômenos que merecem 

destaque quando se fala de ambientes urbanos: a rápida industrialização, experimentada a 
partir do pós-guerra, e a urbanização acelerada que se seguiu. No curso desse processo, 
reflexo das políticas desenvolvimentistas então vigentes, uma série de regras de proteção ao 
meio ambiente e ao cidadão, foram desrespeitadas ou mesmo desconsideradas. 

O crescimento rápido de zonas marginais é visível no Brasil, fato que se deve ao forte 
atrativo comercial e também de oportunidades evidentes de emprego, habitação, lazer, 
educação, dentre outros, confrontando assim, com outras áreas de menor concentração 
demográfica, por não oferecerem atrativo algum e não apresentarem condições de exploração 
para pessoas vindas do campo ou de outras áreas urbanas de baixa renda. Dessa forma, Guerra 
& Cunha (2001) afirmam que os impactos ambientais urbanos estão, muitas vezes, ligados à 
estrutura de classes visto que os setores menos favorecidos da população estão confinados às 
áreas mais suscetíveis às transformações próprias dos processos ecológicos, porém aceleradas 
pelas ações humanas que não possuem condições de morar em áreas mais seguras. 

A urbanização crescente e os respectivos impactos provocados por ela interferem 
diretamente na qualidade de vida do ser humano e também no meio físico. A compreensão e 
análise do meio, além de envolver os componentes físicos, envolvem as ações antrópicas 
executadas no mesmo.  

A degradação ambiental prevalece e cria um conflito entre os defensores do planeta 
Terra e sua totalidade de vida contra o real projeto de globalização. Esta preocupação está 
envolvendo os setores públicos, privados e a sociedade civil e organizada, que por sua vez, 
tem como objetivo barrar a degradação ambiental no século XXI.   

A fim de solucionar tais divergências surgem alguns instrumentos legais, tais como, o 
Estatuto da Cidade (2001, p.27): “O Estatuto da cidade é a lei federal de desenvolvimento 
urbano exigida constitucionalmente, que regulamenta os instrumentos de política urbana que 
deve ser aplicado pela União, Estados e principalmente pelos Municípios”. Nesse sentido, 
Araújo et. all. (2003) cita o fato de que em Julho de 2001 foi sancionado o Estatuto da Cidade 
através da lei 10.257, que visa estabelecer diretrizes gerais para a política urbana e fixar 



normas gerais em relação a uma série de instrumentos urbanísticos. Ela garante o direito a 
cidades sustentáveis como diretriz primeira da política urbana. 

Para a elaboração deste trabalho, inicialmente procedeu-se no levantamento 
bibliográfico, seguido da confecção da base cartográfica da Vila Oliveira utilizando a imagem 
de satélite IKONOS II, com resolução espacial de 1 m e escala de 1:2.000 do ano de 2005 
onde foram realizadas atualizações das moradias e ruas com base nos trabalhos de campo. 
Após elaborou-se o questionário que investigou as características econômicas, sociais, 
estruturais e ambientais dos moradores. Na terceira etapa foram realizados os trabalhos de 
campo para avaliar os conflitos ambientais da Vila Oliveira e para aplicação do instrumento 
de pesquisa. 

Para a aplicação do instrumento de pesquisa foi sorteada uma amostra dentro de um 
universo de 859 domicílios, perfazendo um total de 23% da população residente na 
localidade, isto é, 191 questionários, utilizando-se os critérios de escolha do IBGE1, onde a 
população alvo da pesquisa foram os moradores da localidade maiores de 18 anos.  

No decorrer do trabalho, os dados foram tabulados com o auxílio do software SPSS 
(Statistical Package For The Social Sciences) e após analisados e interpretados. Após foram 
confeccionados os mapas para cada um dos conflitos ambientais diagnosticados na Vila 
Oliveira através do programa Corel Draw que, posteriormente foram cruzados possibilitando 
a possibilitaram a identificação da porção da localidade onde se encontram a maioria dos 
conflitos ambientais2, resultando com isto o mapa dos principais conflitos ambientais da Vila 
Oliveira, Figura 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Mapa com os principais conflitos ambientais na Vila Oliveira. 
 
 
 
                                                 
1 Tomando como ponto de referência a rua principal da Vila Oliveira, em cada quadra foi entrevistado o primeiro 
domicilio à esquerda e, a partir deste, com intervalos de duas casas. Caso não fosse localizado o morador na casa 
fixada, o entrevistador deveria entrevistar a casa imediatamente à esquerda. 
2 No primeiro semestre do ano de 2008 devido às atividades promovidas pelo PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento) a Vila Oliveira recebeu importantes investimentos de melhoria na infra-estrutura. 



3 - Resultados  
 

3.1 - Resultado sócio - ambientais 
 A maioria dos entrevistados (52,9%) vive na Vila Oliveira há 15 anos ou mais, 
60,75% da população na parte antiga e 39,1% na parte recente, ocupada após as obras de 
retificação do arroio Cadena. 14,1% moram na vila de 11 a 15 anos sendo que, 53% desta 
população habitam a área recente. 

A população da área de estudo possui baixa escolaridade, pois, 4,7% nunca 
freqüentaram a escola, 60,7% possuem o ensino fundamental incompleto, 28,3% ensino 
médio, e 5,2% curso superior incompleto. 

 Cerca de 65% das casas são de alvenaria, tanto na parte antiga quanto na recente. A 
maioria da população afirma possuir sistema de esgoto sendo 82% na região antiga e 50,7% 
na recente. Os dados das entrevistas que informam a existência de altos índices de 
saneamento básico contrasta com a realidade verificada nas atividades de observação onde é 
forte a presença de exemplos de degradação ambiental.  

Conforme a técnica adotada por Jacobi (2000), em pesquisa semelhante, as respostas 
dos moradores entrevistados, referente aos problemas ambientais identificados na localidade, 
foram agrupadas em duas categorias: a primeira categoria refere-se ao conhecimento dos 
problemas ambientais da vila, analisados a partir dos vínculos que a própria população 
estabelece entre o significado do problema e sua repercussão.  

A segunda categoria está relacionada com as práticas sociais, não só enquanto reflexo 
de uma determinada situação socioeconômica, mas também ligada a fatores de caráter 
sociocultural vinculadas a um conjunto de avaliações sobre as condições de funcionamento 
dos serviços básicos como segurança, transporte coletivo, serviço médico, etc. 

Ao serem questionados sobre os pontos negativos da Vila Oliveira, num universo de 
40 entrevistados na parte Antiga e 41 na Recente, 47,7% citam espontaneamente como ponto 
negativo alguma questão ligada ao meio ambiente como falta de saneamento básico, animais 
soltos e lixo nas ruas, 35,5% dos entrevistados relacionam como ponto negativo questões não 
diretamente relacionadas ao meio ambiente e 12,2% dizem que a Vila Oliveira não tem 
problema algum. 

Após ser apresentado o conceito de meio ambiente, foi perguntado aos entrevistados 
se, na opinião deles, a Vila Oliveira apresentava algum problema ambiental, identificou-se 
que 36,7% da população da parte recente reconhecem o Arroio Cadena como um problema 
ambiental contra 27,4% da parte antiga. O que chama atenção é que 23,1% dos entrevistados 
da parte antiga e 10 % da parte recente afirmam que a Vila Oliveira não tem problemas 
ambientais.  

O fato da maior porcentagem dos moradores da parte recente reconhecerem o Cadena 
como problema ambiental pode ser explicado, eles são diretamente afetados por morarem em 
suas margens e, conforme Jacobi (2000), os riscos factuais existentes no meio ambiente são os 
principais determinantes do risco percebido. 

Quando perguntados sobre o que deve ser feito para solucionar os problemas 
ambientais da Vila Oliveira, 39,3% acham que isto é uma responsabilidade do Poder Público 
(Prefeitura), 19,6% acham que deve haver uma maior conscientização dos moradores, 13,3% 
referem-se à canalização do Cadena como solução e 11,9% apontam o saneamento para 
resolver os problemas. 
 
  
 
 
 



 3.2 – Conflitos ambientais 
Os resultados apresentados foram divididos em conflitos ambientais e diagnóstico 

sócio econômico. Em trabalho de campo foi possível diagnosticar que os principais conflitos 
ambientais na Vila Oliveira são: 
a) Áreas de risco de escorregamento: na Vila Oliveira, os locais onde podemos observar tal 
problema são na maioria dos casos ao longo do canal principal como se pode observar na foto 
1. Tais problemas ocorrem principalmente nas margens convexas do canal por solapamento 
de sua base.  

         
          Foto 1: Área de escorregamentos.  

 

b) Áreas de assoreamento e erosão: é outro problema muito grave observado onde, em 
função do solo arenoso, associado à ausência de vegetação (mata ciliar), as margens do Arroio 
Cadena tornam-se susceptíveis a tais problemas como é observado na foto 1. 

c) Áreas com acúmulo de lixo: na Vila Oliveira, principalmente na parte recente, é comum o 
acúmulo de lixo nos terrenos de algumas casas, algumas ruas e em algumas porções do arroio 
Cadena. Isto pode em parte ser explicado, pelo fato de na vila residir alguns catadores de 
material reciclável que descartam o lixo que não tem valor comercial em local inadequado e 
também pelo fato de não haver coleta de lixo em algumas vielas por serem estreitas, 
impossibilitando a sua coleta, foto 2. 

 

 



         
           Foto 2: Acúmulo de lixo. 

 

d) Áreas de alagamento: por ser uma área de planície aluvial com baixa capacidade de 
drenagem natural, lençol freático próximo da superfície e material areno-argiloso, são 
encontrados vários locais, principalmente na parte recente e em áreas próximas ao antigo 
canal, onde a água fica acumulada mesmo em períodos de pouca pluviosidade, como 
podemos observar na foto 3. 

         
           Foto 3: Baixa capacidade de drenagem. 

e) Áreas de esgoto a céu aberto: é outro problema encontrado com freqüência na Vila 
Oliveira, principalmente nas ruas próximas ao Arroio Cadena, conforme a foto 4. Nesses 
locais não há canalização pluvial, tornando-se comum ocorrência de esgotos domésticos 
lançados na rua, a céu aberto representado riscos de doenças, principalmente às crianças além 
do mau cheiro exalado e do mau aspecto. Os conflitos ambientais diagnosticados foram 
cartografados, resultarando no mapa com os principais conflitos ambientais na Vila Oliveira, 
figura 2.   



         
           Foto 4: Esgoto a céu aberto. 

 

Com base nos trabalhos de campo, onde se levou em consideração as condições de 
infra-estrutura, a presença de bens estruturais e os conflitos ambientais encontrados, 
setorizou-se a Vila Oliveira em: Parte Antiga e Parte Recente em função de características, 
particulares que as individualizam, Figura 3. 

A parte Antiga da Vila Oliveira, apresenta estilos diferentes de construção, com 
terrenos amplos, casas de alvenaria na sua maioria com garagem e pátio no seu entorno. É 
considerável o número de casas com muro e algumas, inclusive com cerca elétrica e cães de 
segurança. A maioria dos moradores desta região reside no local há mais de 15 anos, sendo 
que alguns, inclusive, nasceram na Vila. Em função desse aspecto, afirmam que a casa é 
própria com escritura. 

Já a parte recente diferencia-se significativamente da anterior, pois a maioria das casas 
foi construída em terrenos ocupados irregularmente. Há um predomínio de casas de madeira, 
principalmente as próximas ao arroio Cadena, onde o seu tamanho é inferior às demais. O 
grau de escolaridade é muito baixo, em sua maioria são desempregados ou vivem apenas com 
auxílio oficial do Governo Federal chegando a uma renda média de até um salário mínimo. Os 
moradores que se localizam nas margens do Arroio Cadena sofrem com o mau cheiro 
provocado pelo lançamento dos esgotos diretamente no canal e com a grande quantidade de 
lixo acumulado no seu leito além de estarem sujeitos a riscos provocados por 
escorregamentos de suas margens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Área antiga e recente identificada na Vila Oliveira. 

 
 
4 - Considerações Finais 
 Os conflitos ambientais mais significativos que ocorrem na Vila Oliveira concentram-
se na parte recente, área de ocupação muitas vezes irregular e são: grande quantidade de lixo 
no arroio Cadena, nas ruas e pátios de algumas casas; esgoto a céu aberto; risco de 
escorregamento em áreas próximas ao Arroio; áreas de assoreamento do canal e alagamentos 
de terrenos devido à baixa capacidade de drenagem. 

Quanto aos pontos negativos, perto de 50% dos entrevistados citam espontaneamente 
como ponto negativo da Vila Oliveira alguma questão ligada ao meio ambiente, mais de 1/3 
dos entrevistados relacionam como ponto negativo questões não diretamente relacionadas ao 
meio ambiente e 12,2% dizem que a Vila Oliveira não tem problema. 

Tais constatações estão relacionadas com a maneira como percebem seu local de 
moradia, visto que, numa escala de prioridades, como ali já existe um conjunto de bens e 
serviços, é mais relevante apontar numa primeira dimensão as questões ambientais. 

As diferenças nas percepções ambientais dos moradores da Parte Antiga e Recente 
vêm de encontro com Jacobi (2000) ao afirmar que a percepção dos problemas e das soluções 
varia entre os diferentes grupos sociais, pois estes têm interpretações particulares dos fatores 
intervenientes, as quais pesam em suas escolhas, práticas sociais e suas relações com os 
aspectos ambientais.  

O fato da maior porcentagem dos moradores da parte Recente reconhecerem o Cadena 
como problema ambiental pode ser explicado, pois eles são diretamente afetados por morarem 
em suas margens, pois, os riscos oferecidos por este, justificam as preocupações com o 
mesmo. 
 Os moradores da parte recente da Vila, na medida em que possuem um conjunto de 
necessidades objetivas como saneamento básico, calçamento e melhores condições de 
segurança é difícil que campanhas educacionais de preservação do meio ambiente atinjam um 
resultado favorável visto que, a história das ações desenvolvidas pelo poder público. 
 A pesquisa possibilitou ainda o reconhecimento da necessidade da ação do Estado 
como agente de proteção/preservação dos agravos na questão ambiental deste contexto a 



partir do entendimento do sentido que o termo meio ambiente ocupa no imaginário de seus 
moradores.  

A implantação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) implantado no 
Brasil em 2007 pelo Governo Federal prevê a aplicação de recursos financeiros em obras de 
recuperação do Arroio Cadena, como a redefinição do seu leito, arborização das margens, 
construção de ciclovias e avenida margeando todo o segmento do canal que se localiza na área 
urbana do Município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. 
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