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RESUMO

As Áreas de Preservação Permanente são reconhecidamente importantes devido às
funções socioambientais que desempenham e, por isso, não devem ser modificadas
por qualquer outro tipo de uso do solo. Este trabalho tem como objetivo principal
realizar o diagnóstico ambiental das APPs do Arroio Teixeira, no Município de Tapes
(RS), por meio de técnicas de geoprocessamento. Os resultados gerados permitiram
mapear 113 ha de APPs neste curso d'água, dos quais 61% mantém a vegetação
nativa  e  39%  estão  destinados  a  outros  usos,  principalmente  a  agricultura  em
grandes propriedades rurais. Apesar disso, são observados importantes impactos a
este  ecossistema.  Além disso,  foi  realizado um comparativo  entre  as  áreas  que
deveriam ser restauradas com vegetação nativa nas APP deste arroio segundo o
antigo Código Florestal  (BRASIL, 1965) e a Lei de Proteção a Vegetação Nativa
(BRASIL,  2012),  demonstrando uma redução de 27,25  ha  ou 62% das  áreas  a
serem  recuperadas  pela  nova  legislação.  As  informações  geradas  neste  estudo
fornecem  importantes  subsídios  que  vem  a  contribuir  com  a  recuperação  da
vegetação nativa e o ordenamento territorial da região.

Palavras-chave: Área  de  Preservação  Permanente.  Vegetação  ciliar.
Geoprocessamento. Arroio Teixeira.



ABSTRACT

The Permanent Preservation Areas (PPA) are recognized important due to the socio-
environmental functions they perform and, therefore, should not be modified by any
other  type  of  land  use.  The  main  objective  of  this  study  was  to  make  the
environmental diagnosis of the Arroio Teixeira PPA, in the municipality of Tapes (RS),
using geoprocessing techniques. The results indicate that this watercourse has 113
hectares of PPA, composed 61% of native vegetation and 39% for other uses, mainly
agriculture in large rural properties. Despite, important impacts are observed on this
ecosystem.  Furthermore,  a  comparison  was made between the  old  Forest  Code
(BRASIL,  1965)  and  the  Protection  Law  of  Native  Vegetation  (BRASIL,  2012),
showing a reduction of 27,25 hectares or 62% of the areas that should be recovered
with native vegetation by the new legislation. The information generated in this study
provides important subsidies that contribute to the recovery of native vegetation and
the territorial ordering of the region.

Keywords: Permanent Preservation Areas. Riparian forest. Geoprocessing. Arroio
Teixeira.
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 1        INTRODUÇÃO

A sustentabilidade envolve o desenvolvimento econômico, social e o respeito

às  limitações  dos  recursos  naturais  para  a  manutenção  de  uma  situação  de

equilíbrio ambiental.  De acordo com o  relatório da Comissão Mundial  sobre Meio

Ambiente e Desenvolvimento, criada pela Organização Mundial das Nações Unidas

(ONU,  2014) em 1983,  o  desenvolvimento  sustentável  visa  “o  atendimento  das

necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras

atenderem  às  próprias  necessidades”.  Historicamente  essa  premissa  tem  sido

subjugada  e  os  recursos  naturais  utilizados  de  forma  bastante  incisiva,

indiscriminada e contundente, sem qualquer preocupação com o futuro. Tal situação

trouxe discussões sobre os profundos impactos nos ecossistemas ocasionados pelo

modelo de urbanização, de industrialização e de exploração dos recursos naturais,

intensificada pelos avanços tecnológicos.

O crescimento das cidades e o aumento das áreas agrícolas promoveram a

ocupação de áreas de várzea de rios, o desmatamento e a impermeabilização do

solo.  Este  avanço  desorganizado  vem  comprometendo  a  qualidade  ambiental  e

repercutindo  nos  cursos  d'água que  vem sendo  vistos  como  obstáculos  para  a

expansão. Os impactos são visíveis e preocupantes, como a retificação de rios e a

construção  de  canais  desconsiderando se  os  aspectos  físicos  e  ambientais‐

envolvidos (CAPONERA, 1992; MARTINS,  2010).

A vegetação ciliar vem sendo invadida e devastada, pelo agronegócio, seja

para aproveitamento de cada área para o cultivo, para acesso ao rio, para extração

de água para irrigação ou ainda para construção de pontes sob o arroio. Segundo a

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO,

2012) o agronegócio é responsável por 70% da exploração global de água doce (e

pode  chegar  a  90%  em  algumas  economias  em  rápido  crescimento)  e  para a

Agência Nacional de Águas (GAZETA DO POVO, 2019) o setor que mais consome é

também o que mais desperdiça água doce no Brasil. 

As  vegetações  nativas,  representadas  por  diferentes  formações,  são

importantes ecossistemas que há séculos são explorados de forma extrativista. Esse



11

processo  de  eliminação  das  mesmas resultou  num  conjunto  de  problemas

ambientais,  como  a  extinção  de  várias  espécies  da  fauna  e  flora,  mudanças

climáticas locais, erosão dos solos, eutrofização e assoreamento dos cursos d’água.

Nesse panorama, as vegetações ciliares não escaparam da destruição e foram alvo

de todo tipo de degradação. Basta considerar que muitas cidades foram formadas às

margens dos rios, eliminando todo tipo de vegetação ciliar, e muitas sofrem hoje com

constantes  inundações,  poluição,  doenças  e  modificação  da  paisagem,  efeitos

negativos desses atos depredatórios.

A ideia deste  estudo surgiu durante um projeto de pesquisa sobre a análise

da qualidade da água do Arroio Teixeira. O projeto despertou o alerta para outros

impactos que o Arroio Teixeira vem sofrendo, além da contaminação da água, como

o avanço das lavouras e da área urbana sobre a vegetação ciliar. Outros trabalhos

com temas similares já foram realizados,  sobre o Arroio Teixeira,  cabe aqui  citar

como  incentivo,  inspiração  e  fonte  de  dados  para  a  realização  deste  trabalho:

Projeto de pesquisa “Revitalização do Arroio Teixeira” (ROSA et al., 2017a), Projeto

de extensão “Loteamento em Área de Proteção Ambiental”  (ROSA et al.,  2017b),

Trabalho de Conclusão de Curso “Influências mútuas entre o Arroio Teixeira e a

Comunidade Urbana de Tapes – RS” (CABELEIRA, 2017). Além disso, a existência

de  poucos  estudos  e  informações  sobre  o  Arroio  Teixeira  também  foram  uma

motivação para a realização deste trabalho. 

Desse modo, o presente estudo busca colaborar com o conhecimento acerca

deste importante curso d'água, assim como, fornecer subsídios para o ordenamento

territorial  do  município.  O  diagnóstico  das  Áreas  de  Preservação  Permanentes

(APPs) do Arroio Teixeira favorecerá a melhor aplicação da legislação ambiental,

auxiliando a fiscalização e o monitoramento. Além disso, o entendimento da situação

em que se encontram as APPs do arroio poderá vir a auxiliar a tomada de decisões

por parte do poder público e da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento

sustentável da região. 
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 1.1     OBJETIVOS

 1.1.1 OBJETIVO GERAL 

O  objetivo  principal  deste  estudo  é  realizar  o  diagnóstico das  Áreas  de

Preservação Permanente do Arroio Teixeira, no Município de Tapes (RS), por meio

de técnicas de geoprocessamento. 

 1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Atualizar o curso d’água do Arroio Teixeira com base em imagens de satélite;

 Mapear as Áreas de Preservação Permanente (APPs) do Arroio Teixeira;

 Delimitar os remanescentes de vegetação nativa do Arroio Teixeira;

 Avaliar o déficit de mata ciliar nas áreas de APP do Arroio Teixeira;

 Identificar as áreas a serem restauradas com vegetação nativa segundo a Lei

de  Proteção  da  Vegetação  Nativa  (BRASIL,  2012a)  ao  longo  deste  curso

d’água;
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 2        REFERENCIAL TEÓRICO 

Para  embasar  o  desenvolvimento  teórico  deste  estudo  foi  realizada  uma

pesquisa bibliográfica sobre os temas de maior relevância para o mesmo, os quais

serão abordados a seguir. 

 2.1     ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

As APPs são definidas como todas as áreas “cobertas ou não por vegetação

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o

solo  e  assegurar  o  bem-estar  das  populações  humanas”  (BRASIL,  2012a).  E,

portanto,  nestas  áreas  devem  ser  mantidos  todo  os  componentes  vegetativos

naturais. 

As  APPs  foram  definidas  como  sendo  de  proteção  especial  por  serem

espaços delicados e/ou importantes  com relação à  conservação do componente

ambiental  (RIBEIRO;  MAIA;  MEDEIROS,  2005).  Desta  forma,  não  devem  ser

modificadas para posterior estabelecimento de qualquer outro tipo de uso do solo.

Magalhães  &  Ferreira  (2000),  relataram que  a  manutenção  da  vegetação

nativa  nas  APPs  é  essencial  devido  às  diversas  funções  socioambientais  que

desempenham, tais  como: a dissipação de energia do escoamento superficial,  a

proteção das margens de rios e demais cursos d’água, a estabilização de encostas,

a manutenção e consolidação de nascentes, o impedimento do assoreamento dos

corpos d’água e o abastecimento do lençol freático.

O primeiro Código Florestal do País foi lançado em 1934, Decreto nº 23.793

(BRASIL, 1934) e, entre outras medidas, obrigava os proprietários a preservar 25%

(vinte e cinco por  cento)  da área de suas terras com a cobertura de  vegetação

original. O código foi atualizado no ano de 1965 através da Lei Federal nº 4.771

(BRASIL, 1965), prevendo que metade dos imóveis rurais da Amazônia deveria ser

preservada.  A partir  de  1996,  o  Código  Florestal  passou  a  ser  modificado  por
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diversas Medidas Provisórias, até ser totalmente reformulado em maio e outubro de

2012.

Em 2012, entrou em vigor a Lei Federal nº 12.651 (BRASIL, 2012a), também

denominada de Lei de Proteção a Vegetação Nativa (LPVN), a qual estabelece a

proporção  de  uma  propriedade  rural  que  pode  ser  usada  para  a  produção

agrossilvipastoril e exclui a área de vegetação nativa que deve ser protegida ou ter

uso restrito. Além disso, define em quais situações o proprietário, ou quem tem a

posse  do  imóvel  rural,  deve  recuperar  a  vegetação  natural  em  suas  terras

(BRANCALION et al., 2016).

Segundo  esta  legislação,  são  consideradas  APPs  as  florestas  e  demais

formas de vegetações naturais situadas: 

a) Nas margens de cursos d’água naturais perenes ou intermitentes, cuja largura

mínima é de: 

i. 30 m para rios com menos de 10 m de largura; 

ii. 50 m para rios de 10 a 50 m de largura; 

iii. 100 m para rios de 50 a 200 m de largura; 

iv. 200 m para rios com 200 a 600 m de largura;

v. 500 m para rios com mais de 600 m de largura. 

b) No entorno de nascentes ou olhos d’água perenes num raio mínimo de 50 m. 

c) No entorno de lagos e lagoas naturais, em zona rural, com largura mínima de

50 m para corpos d’água com superfície inferior a 20 ha e 100 m para corpos

d’água  com superfície  superior  a  20  ha;  e  em zona  urbana,  com largura

mínima de 30 m, independentemente do tamanho da superfície. 

d) Nas  margens  dos  reservatórios  artificias  decorrentes  do  barramento  ou

represamento de cursos d’água naturais, sendo a faixa de APP definida na

licença ambiental do empreendimento; e naqueles destinados à geração de

energia elétrica ou abastecimento público, a largura da faixa de proteção será

definida no licenciamento ambiental, com largura entre 30 e 100 m em zona

rural e entre 15 e 30 m em zona urbana. 

e) Em ambas as margens das veredas, a partir do espaço, permanentemente

brejoso e encharcado, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 m. 
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f) Ao longo de toda extensão das restingas e manguezais. 

g) No  terço  superior  de  morros,  montes,  montanhas  e  serras,  com  altura

superior a 100 m e inclinação média mínima de 25°. 

h) Nas encostas com declividade superior  a 45° ou 100% na linha de maior

declive. 

i) Nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em

faixa nunca inferior a 100 m em projeções horizontais. 

j) Nas áreas em altitude superior a 1.800 m, independente da vegetação. 

k) Nas áreas de Interesse Social  por Ato do Chefe do Poder Executivo com

finalidades específicas. 

As  propriedades  que  ocupavam  APPs  com  atividades  agrossilvipastoris

(cultivo de agricultura, silvicultura e/ou pecuária), de ecoturismo e turismo rural, até

22  de  julho  de  2008,  são  consideradas  áreas  consolidadas,  as  quais  possuem

regras  transitórias  e  de  adequação,  que  serão  reunidas  nos  Programas  de

Regularização Ambiental (PRAs). 

Nas áreas consolidadas,  é autorizada,  exclusivamente, a continuidade das

atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, havendo, entretanto,

a  obrigatoriedade  de  uma recomposição  mínima,  de  acordo  com o  tamanho  do

imóvel rural na referida data. 

Nesses casos, o proprietário ou possuidor é responsável pela conservação do

solo e da água, por meio de adoção de boas práticas agronômicas. As situações de

exceções deverão ser informadas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e será exigida

a adoção de técnicas de conservação do solo e da água, a serem indicados no PRA,

que visem à mitigação de eventuais  impactos.  É vedada a  conversão de novas

áreas para uso alternativo do solo nesses locais. 

No Rio Grande do Sul, o Decreto nº 52.431 (RIO GRANDE DO SUL, 2015)

define como área rural consolidada, os seguintes casos: 

I. Área  rural  consolidada  por  supressão  de  vegetação  nativa  para  uso

alternativo do solo: área com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho

de  2008,  em  que  houve  o  corte,  a  destruição,  o  desenraizamento,  a

dessecação, a desvitalização por qualquer meio, ou qualquer outra prática
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que promova a  conversão do uso do solo,  com a exclusão das espécies

nativas do ambiente, com a finalidade de introduzir edificações, benfeitorias

ou atividades  agrossilvipastoris,  admitida,  neste  último caso,  a  adoção do

regime de pousio.

II. Área rural  consolidada por  supressão de vegetação nativa com atividades

pastoris: área com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008,

com atividades pastoris em que se manteve parte da vegetação nativa. 

Neste estudo, serão consideradas apenas as áreas de preservação permante

em relação à calha principal do Arroio Teixeira,  no trecho que está localizado no

Município de Tapes, desconsiderando as APPs dos seus afluentes “sangas e arroios

tributários”, bem como das respectivas nascentes desses, e outras previstas na Lei

de Preservação da Vegetação Nativa. 

 2.2     VEGETAÇÕES CILIARES

As vegetações ciliares atuam como barreira física, regulando os processos de

troca  entre  os  ecossistemas  terrestres  e  aquáticos,  desenvolvendo  condições

propícias à infiltração e liberando-a gradativamente para o lençol freático e o corpo

d’água,  o  que  influência na  vazão  das  águas  (KAGEYAMA  et  al.,  2003).  Sua

presença  reduz  significativamente  a  possibilidade  de  contaminação  dos  cursos

d’água  por  sedimentos,  resíduos  de  adubos  e  agrotóxicos,  conduzidos  pelo

escoamento superficial da água no terreno, mantendo assim a qualidade da água e

reduzindo também o impacto  direto das chuvas no solo,  minimizando processos

erosivos devido ao desenvolvimento e manutenção de um emaranhado de raízes. 

Segundo Lima & Zakia (2004) as matas ciliares servem de abrigo e alimento

para grande parte  da fauna aquática, mantendo, assim, hábitats  adequados, por

exemplo,  para  os  peixes,  aos  quais  fornecem  sombra,  e  também  mantém  a

estabilidade  térmica  da  água.  Assim,  ao  prevenir  o  aumento  da  temperatura  da

água, elas mantêm mais alta a quantidade de oxigênio e, portanto, auxiliam para

melhorar a sua qualidade.
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Em  síntese,  a  conservação  da  vegetação  nativa,  conforme  Carpanezzi

(2000), permite elevadas infiltrações e armazenamento temporário da água no solo e

no subsolo. Como resultado das atividades ecológicas e hidrológicas dessa rede de

interações vivas, controla a erosão, conservando os solos, e regula a vazão dos rios,

reduzindo as intensidades dos extremos de estiagem ou de enchentes.

Como  sabemos  os  recursos  hídricos  são  interligados  e  possuem  uma

complexa dinâmica,  segundo  Ab’Saber  (2004) as  planícies  aluviais  possuem um

sistema de aluvião baseado em uma extraordinária triagem de tipos de sedimentos,

segundo seu peso e tamanho. Os mais grosseiros vão tombando nas margens, em

processo de alteamento, por ocasião das grandes cheias. Os mais finos vão sendo

projetados para mais longe, no espaço geral das várzeas, pelos transbordamentos

feitos em períodos de cheias habituais ou inundações de diferentes intensidades.

As vegetações ciliares também funcionam como corredores ecológicos,  que

são como caminhos de vegetação que ligam fragmentos de floresta entre si,  sua

principal função é a manutenção ou recuperação da biodiversidade, tanto da fauna

quanto da flora, mantendo a ligação e circulação entre os diversos fragmentos.

De acordo com Martins (2007), além do processo de urbanização, as matas

ciliares  sofrem pressão  antrópica  também por  uma série  de  outros  fatores.  São

áreas diretamente afetadas por construção de hidrelétricas, abertura de estradas em

regiões  com  topografia  acidentada  e  implantação  de  culturas  agrícolas  e  de

pastagem.

 2.3     GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE AMBIENTAL

As técnicas convencionais de planejamento, quando aplicadas para monitorar

a expansão do território, não tem conseguido acompanhar a velocidade com que o

fenômeno ocorre. Por isso novos métodos, como as técnicas de Geoprocessamento,

que empregam tecnologias mais adequadas, para detectar, em tempo quase real, a

expansão do espaço geográfico e as alterações ambientais decorrentes, vem cada

vez  mais  contribuindo  para  uma  maior  eficiência  no  planejamento  do  território

(FARINA, 2002).
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Para Florenzano (2002) um Sistema de Informações Geográficas (SIG) pode

ser definido  como  “sistema  computacional  que  permite  armazenar  e  integrar

informações  geográficas  de  diferentes  fontes  e  escalas”,  sendo  necessários  um

conjunto  organizado  de  dados  geográficos,  hardware,  software e  pessoas.  Essa

tecnologia  diminuiu  a  produção de mapas manuais  e  passou para  um processo

automatizado  apresentando  as  informações  georreferenciadas.  O  SIG  reúne

aplicativos  que  permitem  coletar,  armazenar,  recuperar,  transformar,  inferir  e

representar visualmente dados espaciais e também estatísticos ou textuais a ele

relacionados, a partir de uma base de dados georreferenciados. 

Segundo  Fogiato  (2006) com base  nos  dados  disponíveis  o  processo  de

planejamento  é  facilitado,  uma  vez  que  tais  dados  podem  ser  sobrepostos,

comparados e avaliados de maneira rápida e sistêmica, por meio da determinação

de áreas homogêneas, classificadas de acordo com suas características singulares,

é possível realizar ações que previnam a degradação como também ações voltadas

para a recuperação do meio ambiente. 

De acordo com Burrough (1986), a grande importância da aplicação de SIG

em estudos ambientais refere-se à possibilidade de manipular os dados de forma

interativa, antecipando os possíveis resultados para a tomada de decisões, antes de

serem cometidos erros irreversíveis na paisagem.

Em um país de dimensão continental como o Brasil, com grande carência de

informações adequadas para a tomada de decisões sobre os problemas urbanos,

rurais  e  ambientais,  o  geoprocessamento  apresenta  um  enorme  potencial,

principalmente se baseado em tecnologias de custo relativamente baixo (CÂMARA;

MEDEIROS, 1998). Com o desenvolvimento da cartografia digital podemos contar

com os produtos do sensoriamento remoto e as técnicas do geoprocessamento que

auxiliam  nas  pesquisas  ambientais.  Com  uso  do  geoprocessamento  podemos

introduzir métodos quantitativos para construção de mapas e gráficos, trabalhando

bases digitais, através do SIG dados georreferenciados que podem ser atualizados

com frequência e localizados com maior rapidez (ROSA; BRITO, 1996); (CÂMARA;

MEDEIROS, 1998).
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A utilização do SIG associado ao sensoriamento remoto é eficaz na definição

e localização de áreas onde estejam ocorrendo deteriorações do meio ambiente. Os

processos de desenvolvimento e ocupação do espaço pelas atividades humanas

têm solicitado uma necessidade crescente de estudos de elementos da paisagem

que subsidiam a elaboração de planos homem e natureza, a fim de minimizar a

degradação ambiental (CHRISTOFOLETTI, 1993).

Dessa forma, percebe-se que o emprego de técnicas de geoprocessamento e

sensoriamento remoto se tornaram ferramentas que auxiliam de forma expressiva no

planejamento e na tomada de decisões.
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 3        CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO

O Município  de  Tapes faz  parte  da  Região Centro  Sul  do  Estado do Rio

Grande do Sul,  Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre e da Microrregião de

Camaquã (Figura  1).  Possui uma área territorial  de 80.545 hectares de extensão

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE, 2020) dividida em

1.680  hectares de  área  urbana  e  78.865  hectares de  área  rural.  A população

estimada no município pelo Censo de 2010 foi de 16.629 habitantes (IBGE, 2010).

Limita-se a norte com o Município de Barra do Ribeiro, a sul com o Município

de Arambaré, a oeste com o Município de Sentinela do Sul e a leste com a Lagoa

dos Patos. 

A região na sua maioria é constituída por planícies formadas por terrenos

arenosos, baixos e planos, com pequenas elevações, uma faz parte da transição

das terras altas do Embasamento e as terras baixas da Planície Costeira. A altitude

máxima no município é de 144 metros (SILVA, 2018). 

Os  solos  são  homogêneos,  profundos  e  pouco  permeáveis,  eutróficos  e

distróficos indiscriminados, predominando um material areno-siltoso de granulação

fina a média, coloração cinza clara de espessura superior a três metros  (TAPES,

2011).

Embora  o  município  não  seja  uma  área  altamente  urbanizada,  são

observadas  significativas  mudanças  no  uso  do  solo,  especialmente  nas  últimas

décadas  (LIMA,  2016).  Assim  como  em outras  regiões  do  mundo,  a  vegetação

natural  foi  sendo  substituída  por  outros  usos  do  solo  economicamente  mais

rentáveis.  Estas  modificações,  realizadas  sem  planejamento  territorial  e  sem  o

conhecimento do comportamento do meio físico, combinado com a dinâmica natural,

podem aumentar consideravelmente a vulnerabilidade e os problemas ambientais da

região (SILVA, 2018).
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Figura 1 - Localização do Município de Tapes (RS).

 

        Fonte: Silva (2018).
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O Arroio Teixeira, propósito de estudo deste trabalho, faz parte do comitê de

Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã,  Região Hidrográfica Litorânea (Figura  2).  A

Microbacia do Arroio Teixeira localiza-se, em sua maior parte, no Município de Tapes

onde apresenta uma extensão em torno de 17,7 km e em média 12 m de largura

(SILVA,  2018).  Este  trecho  localizado  no  Município  de  Tapes  será  o  foco deste

estudo.

Figura 2 - Rede Hidrográfica do Município de Tapes (RS).

 

Fonte: Silva (2018).
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Suas nascentes  estão localizadas no Município  de  Sentinela  do  Sul  e  no

decorrer de seu trajeto, em Tapes, percorre tanto a área rural como a área urbana,

até desaguar no Saco de Tapes. Ao longo de suas margens apresenta trechos com

pouca ou nenhuma vegetação ciliar e processos erosivos avançados embora, em

alguns pontos, a vegetação ainda permaneça preservada. Suas águas são utilizadas

para irrigação de lavouras de arroz e dessedentação animal. Além disso, recebe o

aporte  de  efluentes  domésticos  e  produtos  químicos  oriundos  de  atividades

agropecuárias (TAPES, 2011).

Documentos antigos (Figura 3) e relatos de moradores da região mencionam

que este corpo d'água sofreu um processo de intervenção antrópica na década de

50,  quando  uma equipe  de  engenheiros  do  Departamento  Nacional  de  Obras  e

Saneamento foi enviada a Tapes para solucionar o problema das enchentes na área

urbana do município, retificando e desviando o curso principal do arroio. No entanto,

nenhum documento técnico menciona quais foram as intervenções realizadas. 

Figura 3 - Fotografia da capa do Jornal Charrua, de abril de 1954, evidenciando a
vinda de engenheiros para solucionar as inundações.

 

              Fonte: Arquivo da Casa de Cultura de Tapes, 1934.
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O  Arroio  Teixeira  representa  uma  importante  fonte  de  água.  Inúmeras

propriedades dependem deste recurso para a irrigação, visto que a disponibilidade

hídrica  é  fundamental,  não  só  para  esta,  mas  para  uma  série  de  atividades

agrícolas, inclusive para a  sobrevivência  humana. É nesta lógica que baseia-se a

importância  de  estudos  relacionados  ao  Arroio  Teixeira,  buscando  compreender

como associar o uso e a preservação à manutenção deste recurso hídrico. 

Até o momento, poucos estudos foram realizados sobre o mesmo, apesar da

sua reconhecida importância. Desse modo, é fundamental aprofundar, realizar novos

estudos e agrupá-los, a fim de construir uma base para tomada de decisões e ações

de proteção ao Arroio Teixeira.
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 4        METODOLOGIA

 4.1     REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Foi  realizado uma pesquisa  bibliográfica  dos  dados  relevantes  ao estudo,

assim como um levantamento das informações já disponíveis em outras bases de

dados.

 4.2     GEOPROCESSAMENTO 

 

 4.2.1 Digitalização 

Inicialmente foi a realizada a atualização do curso d’água do Arroio Teixeira, a

partir de imagens de satélite (CNES/Airbus e Maxar Technologies, ambas do ano de

2020),  disponibilizadas  gratuitamente  pelo  software Google  Earth  Pro®.  Este

programa,  desenvolvido  pelo  Google®,  dispõe  de  imagens  gratuitas  e  de  alta

resolução,  georreferenciadas,  que  portanto  podem  ser  utilizadas  no

geoprocessamento, especialmente quando integradas a outros SIGs.

A partir  das imagens de satélite foi  digitalizado o curso principal do Arroio

Teixeira,  assim como, sua respectiva mata ciliar.  Os arquivos  kml gerados foram

exportados para o software Quantum GIS (QGIS).

 4.2.2 Análise dos dados do Cadastro Ambiental Rural

O Cadastro Ambiental  Rural  (CAR) foi  criado pela Lei  nº 12.651  (BRASIL,

2012a),  no  âmbito  do  Sistema  Nacional  de  Informação  sobre  Meio  Ambiente

(SISNAMA)  e  regulamentado  pela  Instrução  Normativa  do  Ministerio  do  Meio

Ambiente (MMA) nº 2, de 5 de maio de 2014 (BRASIL, 2014). Este cadastro é um

registro  público  eletrônico  de âmbito  nacional,  obrigatório  para  todos  os  imóveis

rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e

posses rurais referentes às APPs, Uso Restrito, Reserva Legal, remanescentes de

florestas e demais formas de vegetação nativa, e áreas consolidadas, compondo
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base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico

e combate ao desmatamento (BRASIL, 2012a).

A inscrição  no  CAR  é  o  primeiro  passo  para  obtenção  da  regularidade

ambiental  do  imóvel,  e  contempla:  dados  do  proprietário,  possuidor  rural  ou

responsável direto pelo imóvel rural; dados sobre os documentos de comprovação

de  propriedade  e  ou  posse;  e  informações  georreferenciadas  do  perímetro  do

imóvel,  áreas  de  interesse  social  e  das  áreas  de  utilidade  pública,  com  as

informações ambientais (remanescentes de vegetação nativa, APPs, áreas de Uso

Restrito, áreas consolidadas e Reservas Legais).

O Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) foi criado por meio

do Decreto nº 7.830 (BRASIL, 2012b) e definido como sistema eletrônico de âmbito

nacional destinado à integração e ao gerenciamento de informações ambientais dos

imóveis rurais de todo o País. Essas informações destinam-se a subsidiar políticas,

programas,  projetos  e  atividades  de  controle,  monitoramento,  planejamento

ambiental e econômico e combate ao desmatamento ilegal. Os objetivos do SICAR

são:

a) Receber, gerenciar e integrar os dados do CAR de todos os entes federativos.

b) Cadastrar  e  controlar  as informações dos imóveis rurais,  referentes a seu

perímetro e localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às áreas de

interesse  social,  às  áreas  de  utilidade  pública,  às  Áreas  de  Preservação

Permanente, às Áreas de Uso Restrito, às áreas consolidadas e às Reservas

Legais.

c) Monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a

supressão  da  vegetação  nativa  e  da  cobertura  vegetal  nas  áreas  de

Preservação Permanente, de Uso Restrito, e de Reserva Legal, no interior

dos imóveis rurais.

d) Promover  o  planejamento  ambiental  e  econômico  do  uso  do  solo  e

conservação ambiental no território nacional.

e) Disponibilizar  informações  de  natureza  pública  sobre  a  regularização

ambiental dos imóveis rurais em território nacional, na Internet.
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O SICAR é o responsável por emitir o Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no

CAR,  que  confirma a  efetivação  do  cadastramento  e  o  envio  da  documentação

exigida para a análise da localização da área de Reserva Legal, inclusive perante as

instituições financeiras para concessão de crédito agrícola,  em qualquer de suas

modalidades a partir de 31 de dezembro de 2017.

Os dados de natureza pública do CAR, ficam disponíveis no SICAR, na aba

Consulta  Pública,  onde  é  possível  consultar  online  o  número  de  imóveis

cadastrados,  (município, estado e país), as sobreposições dos imóveis com Terras

Indígenas (município, estado e país) e também conta com uma base de dados para

download.  Os  arquivos  para  baixar  possuem  os  dados  declarados  pelos

proprietários,  mas  não  possuem a  identificação  do  proprietário  do  imóvel.  Além

disso,  são  disponibilizados  de  forma  comprimida  já  no  formato  shapefile (shp),

compatíveis com o software QGIS.

Assim,  os  arquivos  dos  imóveis  rurais  disponibilizados  no  SICAR  foram

importados para  o QGIS.  Este processo permitiu  consultar  a  área total  de cada

imóvel  e  sua  respectiva  localização.  Ademais,  os  arquivos  no  formato  shapefile

possuem uma tabela de atributos, o que possibilitou a análise e agrupamento das

informações de acordo com o tamanho da propriedade.

Segundo o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) as

propriedades rurais podem ser classificadas em (BRASIL, 1993): 

a) Minifúndios: propriedades com menos de um módulo fiscal.

b) Pequenas propriedades: com até quatro módulos fiscais.

c) Médias propriedades: de quatro até quinze módulos fiscais.

d) Grandes propriedades: com mais de quinze módulos fiscais.

De acordo com mesmo instituto,  no Município  de Tapes um módulo fiscal

equivale a 16 hectares.
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 4.2.3 Delimitação das APPs

No QGIS, os arquivos foram convertidos para o formato  shapefile (shp)  e

projetados para o Sistema de Coordenadas Planas (WGS84 22S), para posterior

cálculo das áreas.

Para a delimitação das APPs foi gerado um buffer a partir do Arroio Teixeira

de:

a) 30 metros, para o trecho do curso d’água de menos de 10 metros de largura;

b) 50 metros, para trecho do curso d’água que tem de 10 a 50 metros de largura;

O  buffer pode ser definido como uma região em torno de um elemento do

mapa (pontos, linhas, polígonos ou células  raster) com uma determinada distância

(Figura  4). É considerado um elemento útil para análise de proximidade, onde os

elementos  geográficos  são  selecionados  com  base  em  sua  distância  de  outros

elementos ou células. Desse modo, é bastante utilizado para determinar zonas de

influência, APPs, entre outros tipos de aplicação, em variados nichos (ESRI, 2014).

Figura 4 - Exemplo de Buffer.

Fonte: ESRI (2014).

A partir  do  buffer gerado  foram calculadas  as  áreas  em km² e  hectares.

Posteriormente, a tabela de atributos do arquivo foi exportada para o software Excel

para a análise dos resultados e geração de tabelas.



29

 4.2.4 Diagnósticos das APPs

Da mesma forma, a vegetação ciliar digitalizada no Google Earth Pro® foi

importada para o QGIS, convertida em shapefile (shp), e projetada para o Sistema

de Coordenadas Planas (WGS84 22S).

Este arquivo foi  cruzado com as APPs através do processamento  ERASE

para determinar quanto está faltando de vegetação ciliar dentro das APPs, ou seja, o

déficit de vegetação ciliar.

O  processo  ERASE cria  uma  nova  cobertura  de  saída  ao  sobrepor  os

polígonos da cobertura de apagamento com a cobertura de entrada. Somente os

fragmentos da cobertura de entrada, que estão fora dos limites externos do polígono

de apagamento, são copiadas para a cobertura de saída (Figura 5).

Figura 5 - Exemplo do processamento Erase.

Fonte: ESRI (2014).

Assim, foram calculadas as áreas em km² e hectares do arquivo gerado e a

tabela de atributos exportada para o software Excel. 

 4.2.5 Áreas de Recomposição da Vegetação Nativa

Diferentemente  do  antigo  Código  Florestal  (BRASIL,  1965) que  exige  a

recomposição  integral  da  vegetação  nativa  nas  APPs a  LPVN  (BRASIL,  2012a)
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exige a recomposição em função do tipo de APP e da área do imóvel rural, segundo

o módulo fiscal.

É considerado módulo fiscal uma unidade de medida agrária, instituída pela

Lei nº 6.746 (BRASIL, 1979), expressa em hectares, variável para cada município,

considerando: o tipo de exploração predominante, a renda obtida com a exploração

predominante,  outras  explorações  existentes  no  município  que,  embora  não

predominantes,  sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada e o

conceito de propriedade familiar. No Município de Tapes, um módulo fiscal equivale a

16 hectares.

Assim, considerando o tamanho da propriedade e a classe de APP, foram

delimitadas  as  seguintes  áreas  de  recomposição  ao  longo dos  cursos  d’águas

naturais:

a) Para  imóveis  rurais  com  área  de  até  1  módulo  fiscal:  5  m  de  faixa  de

recomposição  obrigatória,  contados  da  borda  da  calha  do  leito  regular,

independentemente da largura do curso d’água.

b) Para imóveis rurais com área entre 1 e 2 módulos fiscais: 8 m de faixa de

recomposição  obrigatória,  contados  da  borda  da  calha  do  leito  regular,

independentemente da largura do curso d’água.

c) Para imóveis rurais com área entre 2 e 4 módulos fiscais: 15 m de faixa de

recomposição  obrigatória,  contados  da  borda  da  calha  do  leito  regular,

independentemente da largura do curso d’água.

d) Para  imóveis  rurais  com  área  superior  a  4  módulos  fiscais:  a  faixa  de

recomposição  obrigatória  deve  ser  determinada  no  PRA  (Programa  de

Regularização Ambiental), observado o mínimo de 20 e o máximo de 100 m,

contados da borda da calha do leito regular. Como não existem informações

referentes ao PRA para a área de estudo foi definida a largura mínima de 20

m. 

Para os imóveis rurais com ocupação antrópica das APPs não declaradas até

22 de julho de 2008, não é permitida a manutenção do uso consolidado e, assim,

considerou-se a recomposição integral da vegetação nativa (BRASIL, 2012a).
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 5        RESULTADOS E DISCUSSÕES

 5.1     ANÁLISE DOS DADOS DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 

Após a sistematização dos dados do CAR verificou-se que o município possui

311 propriedades rurais registradas. Como pode ser observado na Figura 6, essas

propriedades  dividem-se  em:  minifúndios  (25%),  pequenas  propriedades  (31%),

médias propriedades (23%) e grandes propriedades (21%).

Analisando o número de propriedades por categoria de tamanho observa-se

aparentemente  uma  distribuição  equilibrada  das  propriedades  no  território,  sem

grandes  discrepâncias,  onde  as  pequenas  propriedades  representam  um  maior

número, 31% do total dos imóveis cadastrados. 

Figura 6 - Frequência dos imóveis rurais cadastrados no CAR no Município de
Tapes por categoria de tamanho.

Fonte: Autora (2020).
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No entanto, ao examinar a distribuição das propriedades  por área ocupada,

observa-se que 81% do município (65.241,612 hectares) é ocupado por imóveis de

grande porte (latifúndios), como mostra a Figura 7. Essas propriedades que ocupam

a  maior  parte  do  território  de  Tapes,  provavelmente  tem  como  características

principais a monocultura e/ou a criação de bovinos de corte.

Já as pequenas propriedades representam apenas 6% do território (4.832,712

hectares). Estas propriedades são caracterizadas, normalmente, por agricultura de

subsistência, com cultivos variados e criações de animais.

Figura 7 - Ocupação do território de Tapes por tamanhos das propriedades.

Fonte: Autora (2020).

As  margens  do  Arroio  Teixeira,  refletem  o  mesmo  tipo  de  ocupação  do

restante do município (Figura  8). Do total de 20 propriedades (6.265,25 hectares)

lindeiras  ao  arroio,  81% (5.480,21  hectares)  são  ocupadas  por  propriedades  de

grande  porte,  12%  (751,83  hectares)  por  propriedades  médias,  6%  (375,91

hectares) por propriedades pequenas e 1% (62,65 hectares) por minifúndios. 
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Figura 8 - Frequência dos imóveis rurais por categoria de tamanho da propriedade
no entorno do Arroio Teixeira.

Fonte: Autora (2020).

Sabe-se que as propriedades de grande porte (latifúndios) causam um maior

impacto  aos recursos naturais,  pois  existe  a tendência de monocultura em larga

escala, o que exige um maior uso desses recursos, principalmente da água e do

solo. Este tipo de propriedade é geralmente caracterizada pela monocultura do arroz

e agropecuária, em especial a criação de bovinos. 

Entre os principais impactos que envolvem as atividades agrícolas no entorno

do Arroio Teixeira está o uso de agrotóxicos,  que compromete a integridade dos

componentes vegetais, da fauna e microbiota que circunda e transita dentro da área

da APP. Além disso, ocorre a alteração dos sistemas hidrológicos e da dinâmica dos

solos  para  atender  às  práticas  agrícolas,  onde  a  drenagem  do  solo  torna-se

mecanizada, para a irrigação do arroz por inundação.
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 5.2     DELIMITAÇÃO DAS APPs

O  mapeamento  por  meio  de  técnicas  de  geoprocessamento  permitiu

identificar  113  ha  de  APPs  nas  margens  do  Arroio  Teixeira,  como  pode  ser

visualizado na Figura 9.

Figura 9 - Mapa das APPs nas margens do Arroio Teixeira.

      Fonte: Autora (2020).

 5.3     DIAGNÓSTICO DAS APPs

Para examinar a situação em que encontram-se as APPs do Arroio Teixeira

inicialmente foram identificadas as áreas com mata ciliar, ou seja, que mantém a

vegetação nativa como estabelece a legislação. Estas áreas correspondem a 69,44

hectares, que representa 61% das APPs.
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A  partir  dessa  informação,  foram  identificadas  as  áreas  com  déficit  de

vegetação, ou seja, as áreas que deveriam estar cobertas pela vegetação nativa,

mas que atualmente estão destinadas a outros usos. De acordo com a metodologia

empregada, este déficit corresponde a 43,64 hectares do total da APP ou ainda 39%

(Figura 10).

Figura 10 - Mapa da vegetação nativa e do déficit de vegetação no entorno do
Arroio Teixeira.

       Fonte: Autora (2020).

O trecho estudado do Arroio Teixeira, da ponte na BR 116 até a sua foz na

Lagoa dos Patos, possui aproximadamente 18 km de extensão. A área de estudo

encontra-se  altamente  antropizada,  apresentando  diferentes  tipos  de  impactos

sofridos ao longo do tempo. 
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Embora grande parte  ainda possua a vegetação preservada (Figura  11A),

observa-se trechos onde a vegetação ciliar está degradada ou é inexistente (Figura

11B).

Figura 11 - (A) Trecho do Arroio Teixeira com a vegetação nativa preservada; (B)
Trecho do Arroio Teixeira sem vegetação ciliar.

 

Fonte: (A) Silva (2018) e (B) Google Earth Pro, editado pela autora (2020).

Em todas as propriedades existe, no mínimo, um ponto de acesso ao arroio.

Inúmeras propriedades retiram a água do arroio para a irrigação das lavouras, sendo

que algumas dependem exclusivamente dele para isso e, muitas vezes, precisam

deixar o acesso livre, retirando assim a vegetação ciliar. 

Como pode ser visualizado na Figura 12, além do acesso para uso da água,

pode-se identificar pontes de tráfego ligando partes de uma mesma propriedade, ou

entre  as  propriedades.  Isto  ocorre  pois  algumas  vezes  a  área  é  cultivada  por

arrendatários, os quais arrendam mais de uma propriedade, aumentando a área de

cultivo.

(A) (B)
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Figura 12 - Acesso e ponte sob o Arroio Teixeira.

          Fonte: Google Earth Pro, editado pela autora (2020).

As imagens de satélite da área de estudo mostram que a maior parte dos

usos do solo nas margens do Arroio Teixeira são agrícolas, principalmente o cultivo

de arroz irrigado e soja. 

No entanto,  também é identificada  uma área urbana,  o  loteamento  Arroio

Teixeira, localizado praticamente no trecho final deste curso d'água. Este loteamento

foi implantado na década de 80 e, atualmente, faz parte da área urbana no município

(Figura 13).

Figura 13 - Planta cadastral da área urbana do Município de Tapes (RS).

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Tapes (2011).
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Como pode-se observar na imagem aérea da Figura 14, são poucos ou quase

inexistentes os remanescentes de vegetação neste trecho.

Figura 14 - Loteamento Arroio Teixeira, sobrepondo área de APP.

Fonte: Google Earth Pro, editado pela autora (2020).

Frequentemente está área sofre com enchentes, principalmente na época de

cheias, quando a água do leito do arroio transborda e invade as casas, deixando os

moradores  desabrigados  (Figura  15).  Este  fato  ocasiona,  além  dos  transtornos,

perdas  materiais  e  possível  exposição  a  doenças  transmissíveis  por  água

contaminada.  Mais  de  uma  vez  (2009,  2012,  2014  e  2015)  foram  decretadas

situações  de  emergência  junto  ao  Sistema Nacional  de  Proteção e  Defesa  Civil

(SINPDEC), inclusive com a necessidade de remoção das famílias (SILVA, 2018).
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Figura 15 - Inundação do Loteamento Arroio Teixeira em 2015.

  

Fonte: Online Comunicações (2015).

Segundo  ROSA  et  al. (2017b) essa  situação  é  frequente.  Além disso,  os

moradores não gostam do arroio e o desprezam, distorcendo o real significado do

curso  d'água.  Para  eles  o  arroio  é  uma  espécie  de  valo  ou  esgoto,  onde  eles

depositam seus rejeitos e esgoto das casas. 

As  pessoas  residentes  neste  loteamento  (Figura  16)  estão  em  situação

socioeconômica desfavorável, sem condições financeiras para escolher outro local

de moradia. E, são de certo modo, marginalizados pela sociedade, ficando reféns da

situação e das inundações.  As residências possuem tratamento de esgoto muito

precário, basicamente composto com fossas rudimentares, sem observar as normas

técnicas exigidas, provavelmente com um extravasor que direciona os efluentes para

a rede de drenagem pluvial e está para o leito do arroio sem qualquer tratamento

prévio.
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Figura 16 - Loteamento à margem do Arroio Teixeira.

Fonte: Autora (2017).

A poluição deste curso d’água também é um problema conhecido. Segundo o

Plano  de  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Camaquã  (GAMA,  2016) o  Arroio  Teixeira

próximo a sua nascente, ainda em Sentinela do Sul, tem qualidade compatível com

Classe 1, conforme a classificação da Resolução 357 do CONAMA (BRASIL, 2005),

ou seja,  suas águas são próprias  para  abastecimento humano (após tratamento

simples), irrigação e recreação de contato primário. Entretanto, até chegar na sua

foz ocorre o comprometimento máximo da qualidade da água, que se torna Classe

4,  e  pode  ser  destinada  apenas  à  navegação  e  harmonia  paisagística.  Esta

circunstância,  porém,  não  condiz  com  a  realidade  observada,  uma  vez  que,

principalmente no verão, a foz do arroio é bastante utilizada para recreação e pesca.
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 5.4     ÁREAS DE RECOMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA

A Tabela  1 mostra  o  resultado  da  delimitação  das  áreas  que  devem ser

recompostas com vegetação nativa nas áreas rurais consolidadas e um comparativo

com as APPs que  deveriam ser recuperadas segundo o antigo  Código Florestal

(BRASIL, 1965).

Tabela 1 - Comparativo das áreas a serem restauradas com vegetação nativa (em
ha e percentual) em relação a área total de APP do Arroio Teixeira de acordo com o

Código Florestal (BRASIL, 1965) e a Lei de Proteção da Vegetação Nativa
(BRASIL, 2012).

Fonte: Autora (2020).

Observa-se  uma  redução  significativa  da  área  a  ser  restaurada  com

vegetação nativa segundo a LPVN em comparação com o antigo Código Florestal,

onde a APP era independente do tamanho da propriedade. Pode-se considerar que

a nova legislação legalizou o avanço da agricultura sobre as APPs.

Na nova legislação foram adotados os conceitos de áreas consolidadas e

área  mínima  para  recomposição  da  APP,  de  acordo  com uma  classificação  em

relação ao número de módulos fiscais de cada propriedade que margeia o curso

d’água. Com essas modificações, o déficit de vegetação ciliar diminuiu de 39% para

22%, ou ainda de 43,64 ha para 16,39 ha, fazendo com que os proprietários tenham

uma área bem menor a recompor. Esta redução foi de 62%, o que corresponde a

27,25 ha. Desse modo, mais de 50% da área de vegetação ciliar em déficit  pelo

antigo CF se tornou área consolidada, e não precisará ser recomposta, segundo a

LPVN.

A redução da área de recomposição das APPs de 30 metros para 15 metros,

por exemplo, impede que as mesmas cumpram suas funções, em especial  a de

CF(1968) LPVN (2012) Redução

APP/Recomposição 113,08 100 75,05 100 38,03 34
Mata Ciliar 69,44 61 58,66 78 10,78 16

Deficit 43,64 39 16,39 22 27,25 62

Áreas do Arroio 
Teixeira Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%)
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manter o volume e a qualidade dos aquíferos e cursos d’água, com consequências

indesejáveis  não apenas para a população da região desmatada,  como também

para a parte da bacia hidrográfica, que é alimentada por essas águas (SENADO,

2011)

Em  alguns  locais,  foram  identificados  excedentes  de  vegetação  ciliar  em

relação ao que deve ser recomposto. No entanto, segundo a definição da própria

LPVN,  as  APP não  podem  ser  compensadas  com  outras  áreas  de  vegetação,

mesmo que essas sejam contínuas.

O déficit de mata ciliar tem impacto direto nas lavouras e na área urbana do

arroio, essas consequências trazem diversos prejuízos e perdas para ambos, sem

mencionar a perda ambiental, de espécies e sistemas naturais, que de certa forma

contribuirão para uma possível extinção deste curso d’agua. 

Como  um  dos  principais  problemas  podemos  citar  a  erosão,  devido  à

ausência de vegetação ciliar. Em alguns pontos do arroio, a falta da vegetação, em

períodos  de  chuvas  intensas  faz  com  que  os  detritos  e  sedimento  causem  o

assoreamento, tanto na calha do rio ao longo de sua extensão, quanto na sua foz,

na  Lagoa  dos  Patos.  A Figura  17 exemplifica  trechos  do  Arroio  Teixeira  com

processos erosivos. 
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Figuras 17 - Calha do Arroio Teixeira apresentando assoreamento.

 

Fonte: (A) Google Earth Pro, editado pela autora (2020) e (B) e (C) Silva (2018). 

Essa situação implica  de certa  maneira  na  vazão da água do arroio,  que

segundo  o  Plano  de  Bacia  do  Rio  Camaquã  (GAMA,  2016),  está  atualmente

comprometida em 79,80%, com previsão para comprometimento de 81% no ano de

2035. Outro uso que afeta o balanço hídrico é a irrigação por inundação, utilizada

principalmente no cultivo de arroz.

O assoreamento faz com que o arroio suba mais ainda seu nível em períodos

de cheia,  o  que afeta  diretamente  as  pessoas que residem na parte  urbana às

margens do arroio. Além disso, quando ocorre a inundação detritos e rejeitos são

levados para dentro do arroio e, consequentemente para a Lagoa dos Patos.

A falta de vegetação também ocasiona a perda da camada biologicamente

ativa do solo, ou seja, dos microrganismos que são componentes fundamentais para

(A)

(B)
(C)



44

a vida do mesmo. Desta forma, o solo passa por um processo de degradação, onde

perde a capacidade de regeneração e crescimento da vegetação sucessora. 

Outro  problema  quase  irreversível,  é  a  perda  da  biodiversidade  local  e

regional, tanto da flora quanto da fauna, que utilizam essa vegetação como corredor

ecológico.  Muitas são espécies de animais e vegetações que estão em risco de

extinção, ou ainda são endêmicos da região. 

O aumento da poluição dos recursos hídricos também é um fator que mesmo

indireto é acentuado com a ausência da vegetação ciliar, pois toda matéria orgânica

que está na superfície do solo, sem a retenção da vegetação, acaba no leito do

arroio, ocasionando e acentuando também o processo de eutrofização da água.
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 6        CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia  empregada,  por  meio  de  técnicas  de  geoprocessamento,

possibilitou atingir os objetivos propostos neste estudo e realizar um diagnóstico da

situação atual da APPs do Arroio Teixeira. 

Os dados analisados permitiram obter um panorama geral da ocupação do

território  nas margens do arroio.  Segundo as informações registradas no CAR a

maior parte do Arroio Teixeira faz limite com grandes propriedades agrícolas que,

provavelmente,  praticam a monocultura  do arroz  irrigado.  Este  resultado permite

entender melhor as interações e os efeitos dessa proximidade no curso d’agua.

Foram mapeadas as APPs do Arroio Teixeira segundo a legislação vigente, as

quais representam 113 hectares de área. Embora a vegetação nativa ainda ocupe a

maior parte dessas áreas (61% das APPs), estas encontram-se fragilizadas frente a

expansão  agrícola  e  urbana.  Atualmente  o  déficit  de  vegetação  ciliar  no  Arroio

Teixeira é de 43,64 hectares. 

A alteração da legislação causou uma redução da área a ser recomposta com

vegetação nativa nas APPs. A comparação entre o antigo Código Florestal (BRASIL,

1965)  e  a  Lei  de  Proteção  da  Vegetação  Nativa  (BRASIL,  2012a)  mostra  uma

redução de 27,25 hectares ou 62% no que deveria ser recomposto dentro das APPs.

Apesar dessa redução não existem projetos para a recuperação dessas áreas.

Neste sentido, o mapeamento realizado neste estudo pode ser considerado

uma  ferramenta  importante,  uma  vez  que  permite  identificar  as  áreas  onde  a

vegetação  ciliar  é  escassa  ou  inexistente.  Fornecendo,  assim,  subsídios  para

priorizar  a  recuperação  da  vegetação  nativa  e  contribuindo  com o  ordenamento

territorial da região.

Recomenda-se elaborar, um próximo estudo, sobre as áreas prioritárias para

a  recuperação  da  mata  ciliar  do  Arroio  Teixeira,  a  partir  do  levantamento  aqui

realizado. 
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