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RESUMO

O objetivo desta pesquisa é buscar a revalorização dos recursos hídricos municipais
a  partir  de  atividades  de  educação  ambiental  focadas  na  revitalização  de  dois
espaços naturais, um dentro e o outro nas proximidades da Escola Municipal de
Ensino  Fundamental  Assunção,  no  município  de  Cachoerinha,  Estado  do  Rio
Grande do Sul (RS). A partir da identificação do conhecimento e das percepções da
comunidade sobre  o  meio  ambiente  local  realizado através da  aplicação  de um
questionário qualitativo, são traçadas três estratégias de ação para a resolução do
problema. A primeira (única etapa já iniciada), uma intervenção pedagógica junto
aos  alunos  focada  em  gerar  agentes  multiplicadores  de  educação  ambiental
responsáveis por ampliar o conhecimento da comunidade sobre a bacia hidrográfica
local.  A  segunda,  uma  intervenção  de  revitalização  e  revalorização  do  espaço
escolar (“Banhado Assunção”) buscando aprimorar a função ambiental cumprida por
este espaço, mas sem inviabilizar o aproveitamento do mesmo por parte dos alunos.
A terceira e última ação foi  a renaturalização do Arroio Passo Grande (ou Arroio
Passinhos), buscando iniciar a recuperação deste rio através do restabelecimento
das  matas  ciliares  e  da  recolonização  do  leito  do  rio  com  espécies  vegetais
orientadas para a melhoria da qualidade da água e auxílio no início do processo de
despoluição do Passinhos. Como resultado, este trabalho busca iniciar o processo
de reapropriação destes espaços pela comunidade local a partir  da revalorização
destes  lugares,  culminando na melhora  não só  da paisagem,  mas da qualidade
ambiental, da autoimagem e autoestima da comunidade.

Palavras-chave:  Educação  ambiental.  Arroio  Passinhos.  Renaturalização.
Cachoeirinha/RS.
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ABSTRACT

The objective of this research is to seek the revaluation of municipal water resources
from environmental education activities focused on the revitalization of two natural
spaces, one inside and the other in the vicinity of the Municipal School of Elementary
Education Assunção, in the city of Cachoerinha, State of Rio de Janeiro Grande do
Sul (RS). Based on the identification of the community's knowledge and perceptions
about the local environment through the application of a qualitative questionnaire,
three  strategies  of  action  are  outlined  to  solve  the  problem.  The  first  (only  step
already started), a pedagogical intervention with the students focused on generating
multipliers  of  environmental  education responsible  for  expanding the community's
knowledge about the local watershed. The second is a revitalization and revaluation
of the school space ("Banhado Assunção") aiming at improving the environmental
function fulfilled by this space, but without making it unfeasible for students to use it.
The third and last action is the renaturation of the Arroio Passo Grande (or Arroio
Passinhos), seeking to start the recovery of this river by restoring the riparian forests
and the recolonization of the river bed with plant species oriented to the improvement
of water quality and aid at the beginning of the Passinhos depollution process. As a
result, this work seeks to initiate the process of reappropriation of these spaces by
the  local  community  from  the  revaluation  of  these  places,  culminating  in  the
improvement not only of the landscape, but of the environmental quality, the self-
image and self-esteem of the community.

Keywords:  Environmental  education.  Passinhos  stream.  Renaturalization.
Cachoeirinha/RS.
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1 INTRODUÇÃO

Sabe-se que é papel da escola é colaborar na formação de um ser humano

consciente. Para formar essa consciência é necessária, além de uma visão crítica, a

compreensão do meio em que vive. Apesar de habitar em cidades, que muitas vezes

fazem parte dos grandes centros urbanos, o homem não pode nem deve excluir a

compreensão dos fenômenos naturais, pois eles não deixam de influenciar a vida

das pessoas. O fenômeno urbano é produto da ação do homem sobre a natureza, e

por mais que dessa ação resultem alterações no meio a significância dos fenômenos

naturais nunca poderá ser excluída da vida humana. Nesse sentido, Milton Santos

(2006)  afirma:  “Quando,  através  do  trabalho,  o  homem  exerce  ação  sobre  a

natureza,  isto  é,  sobre  o  meio,  ele  muda  a  si  mesmo,  sua  natureza  íntima,  ao

mesmo tempo em que modifica a natureza externa” (SANTOS, 2006, p. 50).

Dessa  forma,  a  preocupação  com  o  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado deve ser priorizada cada vez mais no espaço escolar,  um dos locais

onde  se  forma  a  base  de  consciência  do  ser  humano.  A  nossa  relação  de

dependência da natureza pode ser visível em milhares de aspectos diferentes. Mas,

talvez, dentre todos os serviços ambientais, aquela que é mais facilmente visível e

da qual os seres vivos (incluindo o homem) são mais dependentes é a água. Sobre

a importância desse recurso, inúmeras são as fontes de informação. Por outro lado,

a sua escassez (do ponto de vista qualitativo ou quantitativo) é uma condição da

qual  o  ser  humano  ainda  não  está  plenamente  consciente,  apesar  de  já  haver

atingido  níveis  alarmantes  em  escala  planetária.  De  acordo  com  dados

apresentados em uma reportagem do Jornal da Globo, ainda em 2015, a escassez

de água já afetava mais de 40% da população da Terra.

Essa  tentativa  de  elevação  da  consciência  ambiental  sobre  os  recursos

hídricos teve impulso a partir de 1997, quando foi lançada a Lei Federal nº 9.433, a

Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). Essa lei, em seus primeiros

artigos, afirma que a água é um bem de domínio público limitado e dotado de valor

econômico. Tais medidas se fizeram necessárias para evitar uso inadequado e o

desperdício deste recurso natural.
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Contudo, esse senso de responsabilidade e preservação do recurso natural

muitas  vezes só  é sentido em relação à água da maneira que as pessoas têm

contato  cotidianamente  (no  caso  das  cidades,  a  água  encanada).  No  caso  dos

habitantes das cidades, a água que eles têm contato é proveniente das torneiras,

encanada. Para as crianças destes ambientes é difícil reconhecer a água como um

bem de mesmo valor quando apresentada de outras formas. Como exemplos disso,

muitas vezes os rios que cruzam o perímetro urbano estão poluídos de forma tão

aterradora que são confundidos com canais de esgotamento  cloacal  (por  vezes,

passam a ser utilizados dessa forma). Da mesma maneira a chuva, que por vezes

não é percebida como o mesmo recurso que sai da torneira, e que poderia ser, em

muitos casos, utilizada como tal.

Apesar de ser tão essencial e escassa, a água enfrenta grandes problemas

relacionados ao desperdício, poluição e contaminação. O mau uso da água e a má

gestão de ambientes associados a ela são comuns e facilmente visíveis no dia-a-dia

da  Escola  Assunção.  Neste  sentido  este  trabalho  busca  a  conscientização  da

comunidade escolar para que aumente o desejo de cuidar do seu patrimônio natural,

ampliando a consciência ambiental e levando esse aprendizado para suas vidas em

sociedade. Seguindo este mesmo raciocínio, Masseto (2017) afirma que as práticas

claras  e  mantidas  pelo  coletivo  contribuem  para  a  organização  do  trabalho

pedagógico  escolar  resultando  em  melhorias  significativas  na  aprendizagem  e

convivência.

Esse projeto, portanto, se propõe a alterar a percepção ambiental sobre os

recursos hídricos municipais  buscando a revalorização de dois  espaços:  um nas

dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Assunção (a partir  de

agora referida apenas como EMEF Assunção), e outro que é um trecho do Arroio

Passo Grande (também chamado de Arroio Passinhos) próximo à EMEF Assunção,

ambos,  localizados  no  município  de  Cachoeirinha,  integrante  da  região

metropolitana de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul.
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1.1 Justificativa

Este projeto pretende alterar as percepções e a forma de relacionamento da

comunidade escolar e do entorno com o meio ambiente a partir da valorização do

ambiente  natural  existente  dentro  da  escola,  e  extrapolando  a  ideia  para  a

circunvizinhança. Para isso, primeiro é importante compreender parte do processo

histórico que culmina na configuração atual destes ambientes.

A EMEF Assunção está localizada no município de Cachoeirinha/RS em um

bairro  relativamente  antigo  do  município,  a  Vila  Fátima.  Boa parte  da  ocupação

desse bairro se deu de maneira desordenada e irregular. A Vila Fátima faz parte de

uma subdivisão territorial chamada de Grande Anair (formada pelos Bairros Moradas

do Bosque, Nova Granja, Assunção, Granja Esperança e partes de Fátima e Vista

Alegre), possuindo, no ano de 2011, cerca de 22 mil moradores (DIÁRIO GAÚCHO,

2011).

Em 1977, quando da gestão do ex-prefeito Francisco José Rodrigues,  por

intervenção da primeira-dama Anair de Ré Rodrigues, foi doada uma área de cinco

mil metros quadrados para que fossem assentadas cerca de 50 famílias vindas de

municípios  do  interior  (principalmente  de  Palmeiras  das  Missões,  Sobradinho  e

Santo Antônio da Patrulha). O terreno foi parcelado em lotes (10m x 15m) que foram

distribuídos às famílias (DIÁRIO GAÚCHO, 2011). Posteriormente, a ocupação foi se

intensificando através de diversos processos de invasão e ocupações irregulares,

até atingir a sua configuração atual.

A EMEF Assunção foi  criada no ano de 1991 em uma área anteriormente

ocupada  por  moradias,  onde  os  habitantes  também  praticavam  agricultura.  A

agricultura era praticada em áreas que permaneciam úmidas/alagadiças devido a

existência  de  drenagens  superficiais  em seu  terreno.  Em  razão  desse  passado

histórico, essa área alagadiça localizada no lote da Escola passou a ser conhecida

como “Banhado Assunção”. Parte desta mesma área continuou sendo utilizada para

a agricultura depois da fundação da Escola em razão da existência, à época, de um

projeto que incentivava à prática da agricultura nas escolas do município. O “Projeto

Horta Escolar” era realizado em uma parceria entre a EMEF Assunção, a Secretaria

Municipal de Educação e a Petrobrás. É possível ver registros desse projeto, do ano
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de  1995,  em  fotografias  do  arquivo  da  escola  (Figura  1).  Posteriormente,  o

“banhado” foi alvo de um projeto, no ano de 2008, chamado “Projeto Valorizando o

Pátio  da  Escola:  a  Revalorização  do  Banhado  da  Escola”  (arquivo  pessoal  da

Escola).

Figura 1 Em sentido horário: Projeto da Horta; Funcionária colhendo cenouras; Milho nos fundos da Escola.

 

Fonte: Arquivo da Escola, 1995.



14

Ao longo dos anos, sempre circulou a informação (não oficial) de que a parte

do lote da escola onde está localizado o “banhado” não poderia sofrer alterações de

nenhum  tipo,  em  razão  do  seu  valor  ambiental.  Isso  fez  com  que  o  local

permanecesse intocado ao longo dos anos. Contudo, por não haver conhecimento

sobre as características nem a importância do local, pelo seu “abandono”, inclusive

em relação a sua configuração paisagística,  os próprios alunos e a comunidade

acabam por depositar lixo neste local (desde resíduos sólidos urbanos, até resíduos

de materiais de construção). Em virtude deste histórico, o local passou a ser alvo do

desagrado da comunidade escolar por uma série de fatores.

Primeiro, por estar coberto de vegetação que não passa por manejo, possuir

buracos e solo encharcado os alunos evitam frequentar o local, e têm problemas

para recuperar a bola quando ela passa pela tela de proteção no fundo da quadra e

vai para essa área. Em época de chuva, ou posterior a períodos de chuva, a terra

permanece  alagadiça  e  embarrada.  Também,  por  não  existir  direcionamento

adequado das águas que se acumulam na região, acaba por ocorrer infiltração na

calçada em frente à escola deixando o local cheio de limo, e “com aspecto de sujo”

(de acordo com palavras da própria comunidade). 

Todos esses fatores geram descontentamento, principalmente por parte dos

pais, que já chegaram a creditar a umidade persistente na calçada a problemas de

vazamento do encanamento do banheiro da escola. Além disso,  a rua (av. José

Brambila) que passa adjacente a este trecho do lote da escola sofre problemas de

alagamento quando o regime pluviométrico registra grandes volumes de chuva, ou

chuvas  constantes  por  períodos  extensos.  Estes  problemas  foram  constatados

através de diálogos com a comunidade escolar, e alguns deles inclusive relatados

no questionário qualitativo que foi aplicado.

Outro  ponto  importante  que  necessita  ser  revalorizado  é  o  Arroio  Passo

Grande (também chamado de Arroio Passinhos). Ele é o principal rio, que dá nome

à sub-bacia hidrográfica municipal da região onde a Escola está inserida. Ele drena

toda a região e possui uma relação de longa data com a escola, já que um de seus

pequenos tributários passava ao fundo do lote da Escola (na área já anteriormente

citada onde era  praticada a agricultura),  estando hoje  canalizado (ver  Figura 2).

Além  disso,  este  tributário  conecta-se  ao  leito  principal  do  Passinhos  que  está
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canalizado subsuperficialmente próximo ao muro da escola na Av. José Brambila.

Mais adiante, na Avenida Cristóvão Colombo, o Passinhos passa a ser superficial

(nesse  trecho  ocorrem  alagamentos  nas  casas,  durante  eventos  pluviométricos

extremos). Apesar de ser um rio tão importante para a região, ele sofre muito em

razão do descarte inadequado de resíduos sólidos urbanos ao longo do seu leito, e

das ligações,  também inadequadas,  do  esgoto  residencial,  em razão de que na

região não existia rede coletora do esgotamento sanitário. 

Figura 2 Av. José Brambila: Passinhos adjacente ao muro da Escola.

Fonte: Arquivo da Escola, s.d.

Um  dos  principais  problemas  de  aceitação  destes  espaços  (tanto  o

remanescente  de  “banhado”  da  escola,  quanto  os  demais  espaços  naturais  da

vizinhança – Arroio Passo Grande e seus tributários) é a falta de compreensão da

importância  e  relações  destes  elementos  com  a  vida  da  comunidade.

Compreendendo a sua importância ambiental e influência no regime hídrico local e

municipal,  torna-se  mais  fácil  ter  uma  relação  mais  positiva,  de  cuidado  e

valorização. Além disso, entender os impactos que a extinção (através, por exemplo,

da impermeabilização completa)  deste  ambiente natural  no espaço escolar  pode

causar à comunidade circunvizinha à escola é a melhor forma de valorização destes

lugares.  Diante  disso,  a  relação  da  comunidade  com  estes  espaços  se  dará

qualitativamente  melhor,  buscando  preservá-los,  não  descartando  resíduos  no

“banhado” da Escola, da mesma maneira como ocorre no Arroio Passinhos por toda
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sua  extensão,  bem  como  incentivando  que  a  população  realize  a  ligação  do

esgotamento residencial à rede coleta de esgoto, quando disponível.

A  falta  de  conhecimento  da comunidade local  sobre  os  recursos hídricos,

tanto  o  “banhado”  da  Escola  Assunção,  como  o  Arroio  Passinhos,  acaba  por

desqualificar o trato da comunidade para com esses recursos, além de dificultar a

compreensão das relações existentes entre os elementos do ambiente local e alguns

problemas  existentes  devido  ao  precário  processo  de  urbanização  ocorrido  na

região.

Diante desse quadro, este projeto busca a revalorização do ambiente escolar

e da circunvizinhança a partir da compreensão do processo histórico que formou o

terreno da escola, e quais as suas relações e implicações na vida da comunidade

das adjacências. Por fim, após o processo inicial de reconhecimento e compreensão

do  ciclo  hidrológico  e  suas  relações  com as  áreas  vizinhas,  pretende-se  propor

alternativas de manejo destes lugares, buscando melhorias na funcionalidade e na

paisagem  baseadas  nos  princípios  da  engenharia  natural  e  da  bioengenharia.

Espera-se que, como resultado dessas intervenções, ocorra além dos benefícios já

citados, a recuperação da autoestima da comunidade, com a compreensão do seu

papel  ativo na recuperação dos recursos hídricos municipais,  e na elaboração e

manutenção de uma paisagem dignificante e valorizadora da comunidade: o leito do

Passinhos e suas margens.

1.2 Objetivo Geral

Revalorizar os recursos hídricos municipais. A revalorização se dará através

da  alteração  da  percepção  da  comunidade  local  sobre  o  Arroio  Passo  Grande

(Passinhos) e do espaço da Escola conhecido como Banhado Assunção. 
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1.2.1 Objetivos específicos

*Identificar a importância do “Banhado Assunção” e suas relações com os outros

elementos da micro bacia hidrográfica local (Arroio Passinhos), e da vizinhança da

escola;

*Propor medida de intervenção, recuperação, refuncionalização e revalorização do

“Banhado Assunção” e de um trecho superficial do Arroio Passinhos;

*Integrar  os  estudantes  com  a  natureza,  através  da  conscientização  de

responsabilidade ambiental e social;

*Buscar  parcerias  entre  o  poder  público  e  a  sociedade  objetivando  a  troca  de

informação,  vivências,  a  preservação  conjunta  das  águas  e  colaboração  na

realização das medidas de intervenção;

*Transformar  os  educandos  em agentes  ambientais  locais  capazes  de  alterar  a

consciência ambiental local.
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2 METODOLOGIA E OPERACIONALIZAÇÃO 

O primeiro passo deste estudo é medir a percepção da comunidade sobre o

ambiente local pela realização de entrevistas anônimas aplicando um questionário

qualitativo. Com esta avaliação será, ainda, identificar qual o nível de conhecimento

que a comunidade possui  sobre o ambiente natural  e a integração dos recursos

hídricos com a vizinhança. 

As entrevistas serão realizadas tanto com os alunos da Escola, quanto com

membros da comunidade em geral, como pais e responsáveis. É importante que as

entrevistas sejam realizadas com moradores do Bairro da Escola, Vila Fátima, pois é

a percepção deles que se deseja desvendar.

Serão entrevistados todos os alunos do 7º (sétimo) ao 9º (nono) ano da EMEF

Assunção (aproximadamente 80), e 28 pais e/ou responsáveis (o acesso a estes é

bem menor, pois apenas alguns frequentam a escola cotidianamente para deixar os

estudantes mais jovens. Os demais só vão à escola no dia da entrega de pareceres

do trimestre).

No  questionário  haverá  perguntas  tanto  sobre  a  percepção  qualitativa  do

ambiente escolar – em específico da área alagadiça da escola, quanto do Arroio

Passinhos em seu trecho não subterrâneo, na Av. Cristóvão Colombo (sito a cerca

de 450 metros em linha reta da escola). O Arroio Passinhos apresenta-se superficial

por aproximadamente 708 metros nesta Avenida. Contudo, para efeito de não alterar

ou influenciar a percepção destas pessoas, tanto o Arroio Passinhos quanto a área

alagadiça atrás da escola não receberão denominações específicas no questionário.

De posse dos questionários respondidos, os dados serão compilados e se

obterá a percepção média da comunidade pesquisada em relação aos ambientes de

interesse  da  pesquisa.  A  partir  daí  será  elaborado  um  roteiro  educativo  de

compreensão  e  valorização  destes  ambientes,  buscando  explicar  a  importância

deste “banhado” como agente redutor de alagamentos na Av. José Brambila, a sua

ligação com o Arroio Passinhos, além do próprio reconhecimento da “água corrente”

da Av. Cristóvão Colombo como um rio, um recurso hídrico, o Arroio Passinhos, e
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não na sua identificação apenas como “valão”, ou esgoto, como por inúmeras vezes

ocorre.

Depois de explicar o que são estes espaços e a sua importância para o bairro

e  para  o  município,  pretende-se  apresentar  para  a  comunidade,  em reunião  no

auditório da escola, as propostas de possibilidade de intervenções técnicas nestes

espaços para  que  eles  funcionem  de  maneira  mais  efetiva  e  integrada

ambientalmente falando, e sejam revalorizados do ponto de vista ambiental e social

(incluindo  a  questão  da  percepção  paisagística  por  conta  da  comunidade).  As

propostas  de  intervenção  apresentadas  considerarão  os  resultados  de  análises

técnicas realizadas pelo órgão ambiental municipal, cabendo à escola ser o espaço

de  mediação  e  apresentação  destas  alternativas  para  a  comunidade.  Nesse

momento,  também será  importante  a  presença  dos  técnicos  do  município,  para

auxiliar na fala junto à comunidade, apresentando uma visão “externa”, o que às

vezes acarreta em maior “credibilidade” à informação.

Estas propostas de intervenção buscarão, preferencialmente, por alternativas

que utilizem técnicas de bioengenharia e de engenharia natural,  mas sempre em

consonância com as orientações apresentadas pelo órgão ambiental municipal, que

participará de todas as etapas do processo (desde a educação ambiental,  até a

apresentação e avaliação das alternativas de intervenção e manejo das áreas de

interesse).
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3 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL E PERCEPÇÕES DA COMUNIDADE

A área de estudo deste trabalho pode ser dividida em duas partes: a primeira

delas, a unidade intra-escolar é a parte do lote da escola conhecida por “banhado”,

onde o terreno possui tendências ao alagamento; a segunda parte, externa à Escola,

é o Arrio Passo Grande. Este rio, o principal corpo d’água da sub-bacia hidrográfica

local, passa ao largo do lote da escola, canalizado, aflorando algumas dezenas de

metros  adiante.  Este  capítulo  tem  a  função  de  realizar  a  caracterização  destes

ambientes, bem como apresentar as percepções da comunidade escolar sobre tais

locais.

3.1 O “Banhado Assunção”

O lote da escola está localizado na Rua Maranhão, nº 653, bairro Vila Fátima,

Cachoeirinha/RS. A própria localização da EMEF Assunção já é controversa, já que

o lote da Escola é lindeiro a três ruas que limitam, cada uma, três bairro diferentes.

Para realizar  a caracterização deste espaço,  é  necessário  considerar  que o lote

possui a forma de um quadrado com os vértices apontando para os pontos cardeais

(com os vértices Norte e Leste sendo os fundos do terreno e, os vértices Oeste e Sul

sendo da frente, onde está à entrada do lote). O terreno apresenta um declive no

sentido Sudeste-Noroeste (vértices Leste e Sul  nas partes de maior  altimetria,  e

vértices Oeste e Norte com as menores cotas). Na face que está apontada para

Nordeste (a parte dos fundos do lote da escola) corria um tributário do Arroio Passo

Grande, que se encontra atualmente canalizado. Nesta face é onde ocorria a prática

da agricultura. Já na face voltada para Noroeste está localizada a Av. José Brambila.

Adjacente a esta última face mencionada passa canalizado subsuperficialmente uma

das nascentes do Arroio Passinhos (a nascente que tem como origem uma casa

situada na Travessa Rio Grande do Sul, nº 205, com uma distância linear de 1 km da

Escola).
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Para  a  construção  da  Escola  foi  necessário  fazer  o  reassentamento  dos

moradores e a terraplenagem do lote. Além destas alterações, também houve a, já

citada, canalização do pequeno tributário que passava aos fundos do lote da Escola

(vértices Norte e Leste, face Nordeste). Essa parte do lote, onde era praticada a

agricultura,  manteve-se sem a terraplenagem (aproximadamente  20 metros  mais

próximos  da  face  Noroeste).  Essa  parte  do  terreno  por  suas  características

topográficas  (menor  cota),  por  possuir  a  maior  extensão  de  solo  não

impermeabilizado no lote da Escola e pela manutenção da cobertura vegetal, passa

boa parte do ano com o solo encharcado, fato que levou esse local a ser conhecido

como o “banhado” da escola. Com estas alterações, além da delimitação dos lotes

vizinhos,  ficou  demarcado  o  lote  da  Escola  com aproximadamente  as  seguintes

medidas: face Nordeste com 67 metros, face Noroeste 78,5 metros, face Sudoeste

68,5 metros e face Sudeste com 79,6 metros (Figura 3).

Figura 3 Imagem de satélite do lote da Escola.

Fonte: Google Maps, 2018.

Pela  Figura  3  pode-se  identificar,  ao  centro,  a  cobertura  da  quadra  de

esportes da Escola. Paralelo ao comprimento da quadra está a Av. José Brambila. A

parte do lote mais próxima da Av. Brasília encontra-se na parte do terreno de maior

cota.

 Em  visita  técnica  realizada  pelos  funcionários  da  Secretaria  Municipal  de

Sustentabilidade,  Trabalho  e  Desenvolvimento  Econômico  de  Cachoeirinha/RS,

verificou-se que devido ao grande nível de alteração antrópica ocorrida no entorno,
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este  espaço  alagadiço  não  precisa  ser  mantido  eminentemente  intocado.  A

vegetação existente não precisa ser mantida, pois é formada por espécies exóticas

(da família Myrtaceae). A orientação dada pelos técnicos foi de realizar o manejo da

área, suprimindo as árvores exóticas e realizando a sua substituição por exemplares

da flora nativa, que possam ser atrativos para a avifauna local. Foi recomendado,

ainda, que seja mantida a função de captação e represamento de água das chuvas,

mas criando um ponto de escoamento integrado ao Arroio Passo Grande, que corre

canalizado  na  face  Noroeste  do  lote  da  Escola  (em  conversa  com  técnicos  da

Secretaria de Meio Ambiente durante visita técnica à Escola).

A Figura 4, também retirada do “Google Maps”, mostra a frente da Escola a

partir  da  Rua  Maranhão.  Ao  fundo,  do  lado  esquerdo,  encontra-se  a  Av.  José

Brambila.  Pode-se  perceber  facilmente  através  desta  imagem  a  diferença  de

altimetria entre as duas extremidades do lote da escola. A bússola que está no canto

inferior direito desta figura aponta, aproximadamente, para o que foi definido como

“vértice norte” do lote.

Figura 4 Entrada da Escola.

Fonte: Google Maps, 2018.

3.2 O Arroio Passo Grande (Arroio Passinhos)

O Arroio Passo Grande faz parte de uma sub-bacia hidrográfica homônima,

localizada à margem direita do Rio Gravataí. Esta sub-bacia é integrante da Bacia



23

Hidrográfica do Rio Gravataí, que, por sua vez, pertence à Região Hidrográfica do

Guaíba (de acordo com o disposto pela Lei Estadual Nº 10.350/94).

A sub-bacia do Passinhos possui uma área de aproximadamente 13,15 km²

(CACHOEIRINHA, s/d). O seu principal corpo d’água, o Arroio Passinhos, corre no

sentido norte-sul a partir de três principais nascentes conhecidas. A nascente mais

preservada  encontra-se  em um parque  denominado  Tancredo  Neves.  As  outras

duas nascentes estão em zonas residenciais, sendo que uma delas está localizada

na Travessa Rio Grande do Sul, nº 205. A terceira principal nascente não possui sua

localização exata documentada.

Figura 5 Nascente da nascente; Nascente encanada; Visita ao Passinhos.

 

Fonte: Google Maps, 2018; MARTINS (2007), p. 14; Acervo Pessoal.

A Figura 5 mostra o local exato da nascente mais longa do Passinhos. Esta

nascente  encontra-se  canalizada,  conforme  figura.  No  canto  inferior  direito,  a
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primeira visita dos alunos ao Passinhos em seu trecho superficial na Av. Cristóvão

Colombo.

Pode-se dividir, para efeitos didáticos, a trajetória do Arroio Passinhos desde

a Travessa Rio Grande do Sul  em três partes:  a primeira,  em área densamente

urbanizada, onde ele se encontra canalizado e corre em subsuperfície. A segunda

parte, a partir da Av. Cristóvão Colombo, ainda em zona densamente urbanizada,

mas com o diferencial de que ele corre superficialmente (a “céu aberto”). A terceira

parte  se  dá a partir  da  Av.  Flores da Cunha (avenida principal  do  município  de

Cachoeirinha), onde ele segue correndo superficialmente, mas entra em uma área

particular coberta de vegetação natural conhecida por “Mato do Júlio”.

A nascente situada na Travessa Rio Grande do Sul está canalizada desde

sua origem e segue desta maneira por cerca de 1,5 km, até que, na Av. Cristóvão

Colombo, passa a correr a céu aberto por cerca de 3,1 km, até cruzar a Av. Flores

da Cunha. Nesse trecho em que o solo encontra-se densamente urbanizado e o

arroio  corre  descoberto,  o  rio  sofre  a  influência  direta  da  convivência  com  a

sociedade.  Em algumas  partes  as  habitações  estão  dispostas  quase  que  como

palafitas, com as moradias, ou partes delas, dispostas sobre o arroio apoiando-se

em suas margens (Figura 6).  Após cruzar  a  Avenida Flores da Cunha,  o  Arroio

Passinhos entra no “Mato do Júlio”, onde segue, em seu curso natural por 1,71 km

até chegar à BR 290 (chamada de  Freeway).  Nesse trecho, o Arroio possui  sua

mata ciliar bem preservada. Após cruzar a BR 290, o Arroio Passinhos volta a ser

canalizado, mas segue sendo superficial por 1,30 km. Ele está cercado de um lado

por vegetação natural, e do outro costeando a Estação de Tratamento de Esgotos

(ETE) da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), a ETE  Freeway.

Após  passar  por  toda  a  ETE  ele  segue  até  sua  foz,  no  Rio  Gravataí.  Essa

compartimentação foi proposta por Martins (2007, p. 14 – 15).

É importante salientar que, de acordo com o Plano Ambiental do município de

Cachoeirinha, a água consumida no município era retirada, exclusivamente, do Rio

Gravataí até 2007. Contudo, devido ao elevado grau de poluição após acidente com

produtos químicos, a água retirada para consumo humano passou a vir do Arroio

das Garças, do município de Canoas. Já o consumo hídrico setorial da agricultura,

por exemplo, segue sendo do Rio Gravataí. Este consumo apresenta, nos meses de
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menor disponibilidade hídrica (verão), uma taxa de consumo que chega a superar a

disponibilidade (CACHOEIRINHA, s/d.).

Figura 6 Residências sobre o Passinhos.

Fonte: Google Maps, 2018.

Martins (2007, p. 13-15) realizou estudo sobre a análise da qualidade da água

e  de  sedimentos  do  Arroio  Passinhos,  onde  para  efeitos  qualitativos,  dividiu  as

amostragens em quatro pontos distintos: na nascente (Ponto 1); em um ponto entre

a Av. Garibaldi Pinto dos Santos e a Av. Princesa Isabel, definido pelo autor como

ponto anterior à zona industrial (Ponto 2); ponto próximo a Av. Flores da Cunha,

definido pelo autor como ponto posterior à zona industrial  (Ponto 3); e um ponto

antes da ETE Freeway, chamado pelo autor de ponto próximo à foz (Ponto 4). 

Relata Martins (2007) que as indústrias são, em sua maioria, relacionadas ao

fracionamento de produtos químicos, metalurgia, fabricação de máquinas, aparelho

e produtos plásticos. De acordo com o órgão ambiental estadual, são indústrias de

porte pequeno e realizam atividades com potencial poluidor médio. Como resultados

das análises, o Ponto 2 (antes da zona industrial) apresentou estado de eutrofização

das  águas,  com  elevadas  concentrações  de  fósforo  e  nitrogênio.  A  demanda

bioquímica de oxigênio DBO (oxigênio necessário para decompor matéria orgânica

por seres anaeróbios) possui valores altíssimos em todo o arroio, excetuando-se a

nascente. O autor afirma que o oxigênio dissolvido (OD) está tão baixo nos Pontos 2

(antes da zona industrial)  e 4 (próximo à foz) que pode-se afirmar que as águas do

Passinhos estão mortas.  Existe  uma ligeira  melhora dos parâmetros no Ponto 3

(posterior à zona industrial), que o autor correlaciona com a maior quantidade de

imóveis já ligados ao sistema de coleta e tratamento de esgoto. Desde o Ponto 2

(antes da zona industrial) o arroio também apresentou contaminação por coliformes

fecais.  Ainda  foram  encontradas  quantidades  significativas  de  chumbo,  cádmio,
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zinco  e  cobre.  As  concentrações  desses  metais  variavam  entre  “alta”  e

“considerável”.  O  índice  de  qualidade  da  água  (IQA)  do  Arroio  Passinhos  piora

progressivamente quanto mais próximo à foz, sendo classificado como "muito ruim”

(MARTINS, 2007, p. 61-64).

Sobre a relação das indústrias com o Arroio Passinhos, algumas ocorrências

são verificadas ao longo dos anos. O primeira explosão, já citada, deu-se em 13 de

junho de 2006. Uma explosão em uma indústria local provocou o derramamento de

160 produtos químicos no Arroio Passinhos. A partir deste dia, a captação de água

para consumo humano, no município, deixou de ser feita em um ponto à jusante da

foz  do  Passinho,  no  rio  Gravataí  (MARTINS,  2007,  p.  49).  No  ano  de  2013  foi

realizada uma reportagem sobre a ocorrência de “espuma” na sua foz junto ao Rio

Gravataí. Neste mesmo ano, cerca de um mês antes, a empresa BRquim provocou

a liberação de produtos químicos nas águas do Arroio, após um incêndio ocorrido na

empresa. No ano de 2017, novamente foi verificada a ocorrência de uma grande

quantidade  de  espuma  no  Arroio  Passinhos.  A  prefeitura  investigou  possíveis

descartes de produtos químicos em suas águas, sem que houvesse a divulgação de

resultados conclusivos, até o presente momento.

As alterações históricas que a bacia hidrográfica do Arroio Passinhos sofreu,

ao longo dos anos, atingem índices muito elevados. De acordo com Martins, em 31

anos  (entre  1975  e  2006)  a  área  urbanizada  nessa  região  cresceu  199,26%,

variando  de  2,58km²  para  7,71km².  Isso  alterou  completamente  a  dinâmica

hidrológica local (Figura 7) (MARTINS, 2007, p. 43).

Contudo,  o  crescimento  da  população  não  foi  acompanhado  pelo

desenvolvimento da infraestrutura urbana, principalmente no tocante ao tratamento

de  esgotos.  Observando-se  o  mapa  das  zonas  de  ocorrência  de  tratamento  de

esgoto  cloacal  do  município,  em  comparação  com  a  bacia  hidrográfica  do

Passinhos,  nota-se que quase toda a área da bacia não possuía tratamento em

2007. Quanto mais próximo à nascente localizada na Travessa Rio Grande do Sul,

menor a ocorrência desta situação elementar de saneamento básico (Figura 8).
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Figura 7 Evolução da mancha urbana na Bacia do Passinhos.

Fonte: Extraído de MARTINS (2007, p. 44).

Figura 8 Tratamento e coleta de esgotos na Bacia do Passinhos.

Fonte: MARTINS (2007, p. 51).

3.3 O Questionário Qualitativo

Foi realizada uma pesquisa qualitativa com os alunos da escola (todas as

turmas, do sétimo ao nono ano) e com alguns pais de alunos. A pesquisa buscou



28

avaliar o nível de conhecimento sobre os recursos hídricos municipais e qual a sua

relação  com  a  vida  cotidiana  da  comunidade.  Para  isso  fez-se  uso  de  uma

questionário qualitativo (Apêndice).

O questionário não era identificado para dar maior liberdade de opinião aos

entrevistados. Como “informações pessoais” havia apenas a idade, o gênero e o

nível  de  instrução.  Os  resultados  obtidos  pela  pesquisa  qualitativa  foram

primeiramente divididos entre pesquisa com os pais e pesquisa com os alunos para

efeito de buscar percepções específicas dos grupos (inclusive em razão do nível de

conhecimento  distintos  entre  os  grupos  existentes  pela  grande  diferença  etária).

Depois são apresentados de forma conjunta para trazer uma ideia mais global dos

resultados.

3.3.1 O Resultado do Questionário Qualitativo dos Alunos

Nem todos os alunos foram entrevistados, pois alguns se recusaram a

responder às entrevistas. Além disso, alguns outros alunos destas turmas são de

inclusão,  possuindo  níveis  de  compreensão  diferenciados.  Como exemplo  disso,

existem alunos que possuem paralisia cerebral (Código Internacional de Doenças –

CID G80),  retardo mental  leve (CID F70),  retardo mental  moderado (CID F71.0),

déficits  intelectuais  em níveis  diversos,  suspeitas de autismo,  entre  outros.  Toda

essa  gama  diversa  de  deficiências  resulta,  em  muitos  casos,  em  alienação  da

realidade e analfabetismo (Fonte:  levantamento realizado pela professora Darlise

Dias  Lopes,  responsável  pela  Sala  de Atendimento  Educacional  Especializado –

SAEE da EMEF Assunção). Desta forma, estes alunos não fizeram parte do grupo

de alunos entrevistados. 

Também houve uma pequena diferenciação entre o questionário dos alunos e

dos pais em duas perguntas: primeiro, na pergunta sobre o gênero, um dos alunos

recusou-se a responder o seu gênero, tendo marcado as duas alternativas. Como os

questionários não possuem nomes tornou-se impossível detectar qual o gênero da

pessoa que respondeu este questionário. Acredita-se que isso tenha ocorrido em
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razão  do  aumento  da  quantidade  de  alunos  que  passaram  a  se  afirmar|  como

homossexual ou bissexual. 

A outra pergunta que gerou uma diferenciação na análise das respostas de

pais e alunos foi em relação aos alagamentos na Av. José Brambila, pois alguns

alunos afirmaram que não moram próximo ao lugar perguntado, e não souberam

afirmar sobre a existência de alagamento. Desta forma, a resposta dos alunos para

este quesito foi categorizada em sim, não ou não sabe.

Em um universo de 66 alunos que responderam ao questionário qualitativo, a

faixa  etária  média  ficou em 13,29 anos.  48,48% dos entrevistados são do sexo

masculino,  50% do sexo feminino e 1,2% se auto  declarou como pertencente  a

ambos os  sexos.  Todos eles forma classificados como nível  de  escolaridade de

ensino  fundamental  incompleto,  pois  estão  cursando  os  últimos  anos  desta

categoria.

Dentre  os  espaços  destacados  positivamente  os  que  mais  receberam

citações  foram  a  quadra,  o  refeitório  e  algumas  menções  ao  laboratório  de

informática (estava sendo recém inaugurado na época da realização das entrevistas,

desta maneira, alguns alunos já responderam estas entrevistas em meio digital pelos

computadores).

Quanto aos pontos destacados negativamente, as respostas também foram

diversas,  mas  algumas  também  merecem  destaques:  “daquela  parte  atrás  da

quadra que tem monte de gramas e árvores”, “o banhado atrás da quadra”, “atrás da

goleira”, “matagal atrás da quadra”, “quadra e atrás da quadra” e “banhado”, todos

se referindo ao “Banhado Assunção”. A quadra também recebeu algumas críticas

em razão de “pombos fazerem cocô” e de haver acúmulo de poças de água pela

ausência de direcionamento das águas da chuva. A pracinha (como os alunos e a

comunidade chamam o conjunto de brinquedos para crianças: carrossel, balanço,

gangorra,  etc.)  recebeu críticas,  pois estava completamente degradada,  iniciando

um processo de reforma.  O banheiro  também recebeu críticas,  principalmente  o

feminino,  pois  o  piso  está  cedendo,  estão  surgindo  buracos,  além  de  outros

problemas de higiene e do não fechamento das portas.
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Merecem destaque algumas declarações em relação ao banhado: “o banhado

atrás da quadra; talvez o banheiro, por não ser muito bem cuidado ”, “porque ele é

cheio de porcarias e lixos”, “o banhado porque quando chove enche de água”, “o

banhado,  pois  quando chove alaga tudo”,  “banhado é  fedorento”,  “banhado tem

muita sujeira, muito barro”, “banhado cheio de lama e grama alta”, “banhado é ruim

de andar”, “banhado sujo e enche de água quando chove”, “tem muito barro atrás da

quadra”, “atrás da quadra é espaço inútil”, “bola cai você vai pegar e afunda o tênis”,

“quando chutam a bola é ruim de pegar, suja o tênis”, “cheio de barro”, “cheio de

água”, “banhado tem muita lama”, “lugar onde é mais poluído”.

Quando  perguntados  como  costumavam  chamar  o  “espaço  com  grama

localizado atrás da quadra de esportes”, os alunos responderam: “pátio”, “banhado”

“eu não costumo chamar de nada, só acho que aquele lugar é nojento”,  “valão”,

“banhado”,  “lixão”,  “pátio”,  “matagal  porque  está  cheio  de  mato  grande”,  “mato”,

“campo”,  “espaço  desperdiçado”,  “banhadão”,  “matagal,  grama  alta,  não  dá  pra

utilizar por causa da sujeira”, “barral”, “molhado”, “nascente”, “mini floresta; fundão,

floresta”, “pantanal”, “açude”, “esgoto”, “matagal (árvore não é o problema, é todo o

resto.  Pode  ser  muito  bonito  se  arrumarem)”,  “água  e  grama”  “lama movediça”.

Banhado  foi,  certamente,  o  termo  mais  utilizado  e  mais  repetido.  Interessante

destacar que alguns alunos enxergam o local positivamente, ou com chance de se

tornar um lugar “muito bonito”, apesar de uma quantidade razoável de respostas

associar o local ao lixo ou à sujeira. Outro ponto relevante a se avaliar é que muitas

respostas direcionam ou para a existência de vegetação, ou para a existência de

água (água, pantanal, molhado, açude, etc.).

Os próximos dois quesitos se referem à utilidade e à beleza do banhado.

37,88% dos alunos classificaram a o banhado como útil ou muito útil, enquanto que

42,42% classificaram o espaço como inútil ou muito inútil. 19,7% ficarem na posição

intermediária. Pode-se deduzir que o alto percentual de “utilidade” visualizado neste

espaço se deve ao aproveitamento que seria possível se obter pela sua melhoria.

Quanto à beleza do local, 57,58% das respostas afirmaram que o local é feio ou

muito feio. Enquanto isso, apenas 27,27% definiram o local como bonito ou muito

bonito. 15,15% mantiveram-se indiferentes.
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Quando pedido que sugerissem o que poderia ser feito naquele espaço, as

respostas foram variadas. Algumas respostas que merecem destaque são as que

pediam que  no  local  fosse  “construído  algo”,  “uma área  com alguma  utilidade”,

principalmente relacionado à quadra (vestiário, sala de jogos). Um dos desejos mais

recorrentes foi a construção de uma quadra de vôlei ou de basquete. Isso ocorreu,

pois o professor de educação física tem trabalhado o vôlei, o que tem despertado

um interesse muito grande neste esporte por parte dos alunos. Essa necessidade de

construir  algo aponta a existência de uma visão de que espaço verde é espaço

desperdiçado. “Aumentar a quadra ou outra coisa mais útil”, “extensão da quadra”,

“aterrar e construir”.  Alguns outros desejos remetem apenas ao fato de manter o

lugar mais bem cuidado como, por exemplo, “um lugar cheio de flores”, “cortasse a

grama, cuidasse das árvores”, “um pátio mais bonito”, “limpar e vai ter mais espaço”,

“poderia botar areia e fazer uma quadra de vôlei de areia”, “ser melhorado”, “cortar

as gramas e retirar a água”. 

Algumas  falas  remetem  à  ausência  de  espaços  de  convivências  nas

periferias: “botar banco para comer lanche”, “limpar e vai ter mais espaço”, “poderia

ser  um  espaço  de  lazer  da  escola  para  os  alunos”,  “um  lugar  para  sentar,

conversar”, “um lugar para se divertir”, “um lago”, “algo que deixasse a escola mais

bonita”, “não dá para ir, buraco. Aumentar o nível da terra e colocar bancos como

havia antes”. Por fim, mas não menos importante, apareceram também ideias que

remetem ao passado do local: “fazer um cercado”, “uma horta”, “plantação”. Pode-se

concluir,  então,  que não existe  um desejo unívoco de tornar  o  local  um espaço

fechado, edificando mais uma outra sala no lugar. Existe apenas o desejo de que

este espaço possa ser melhor aproveitado pelos alunos, que seja propiciado um

ambiente “amigável”, que seja possível frequentar, que tenha mais um espaço de

convivência.

Quando arguidos sobre qual o nome que eles conheciam a “água corrente da

Av. Cristóvão Colombo” também houve alguma variação de respostas, contudo a

resposta padrão mais numerosa foi “valão” e variações: “valão do campo”, “valão do

Campo Estrela” ou somente “Campo Estrela” – Campo Estrela é o nome pelo qual é

conhecido aquele trecho do bairro. E com justificativas: “valão, quase todo mundo

chama assim”.  Alguns outros termos mais pejorativos: “cocô”,  “buraco”,  “meleca”,

“esgoto”. Algumas definições mais “concretas” como “paisagem” e “água que vem
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das casas” ou “água de Gravataí”. Por fim, aquilo que talvez traduza o sentimento

geral  das pessoas que habitam a região: “um lugar feio,  um lugar que deixa os

moradores muito tristes”.  Importantíssimo salientar que entre todas as respostas,

NENHUMA fez referência qualquer a rio, arroio, Passinhos ou Passo Grande.

Quando perguntados sobre a beleza daquele “local com a água corrente”, as

respostas  foram mais  concentradas:  62,12% das  respostas  classificaram o  local

como feio ou muito feio. Apenas 12,12% classificaram o lugar como bonito ou muito

bonito.  Apenas  um  aluno  definiu  o  local  como  muito  bonito.  25,76%  ficaram

indiferentes.

Sobre a destinação daquelas águas, as respostas foram as seguintes: “não

sei”,  “ela vai parar nos rios”,  “para o rio Guaíba”,  “para atrás da quadra, sempre

molhado lá”, “CORSAN” (a CORSAN foi um dos destinos mais citados, inclusive com

explicações: “vai para tratamento da CORSAN”).  Outras respostas podem ser ao

mesmo  tempo  literais,  ou  metafóricas:  “para  todo  lugar”,  “para  nossas  casas”.

Podem ser  metáforas,  pois outras respostas sugeriram que era para o consumo

humano como em “nossa torneira”. Por outro lado, a “literalidade” pode ser analisada

a partir de um depoimento retirado do próximo tópico.

Quando  perguntados  sobre  “o  que  poderia  ser  feito”  no  local  onde  o

Passinhos  corre  foram dadas respostas  que  se  assemelharam muito  a  algumas

dadas  sobre  o  “Banhado  Assunção”,  indicando  a  necessidade  da  criação  de

espaços de lazer e convivência no bairro: “acho que poderia fechar aquilo e fazer

alguma coisa mais divertida ou mais útil”, “um local bom e agradável para tomar

banho”, “uma ponte”, “um lugar para pescar”. Outros estavam preocupados com o

cuidado com o local: “água mais limpa e menos lixo”, “primeiramente uma reforma e

ajuda da comunidade a não jogar lixo”, “limpar a água”, “poderia ser mais cuidado”,

“limpar a água e arrumar a grama”, “um lugar para plantar árvores”, “jardim”, “assim

tá legal, a população não jogar lixos”. 

Sobre  este quesito,  enquanto  alguns percebem a importância  da ação de

cada um dos habitantes, outros acreditam que a situação do local  é produto da

inatividade  da  prefeitura:  “isso  é  com a  prefeitura”.  O  desejo  de  fechar  o  local

apresentado por  alguns se  deve às  características  organolépticas  do Passinhos:

“fechar para não subir fedor de esgoto”. Por fim, como citado ao final do parágrafo
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anterior, as respostas dadas sobre a água em “todo lugar” e na “nossa casa” podem

ser analisadas pela literalidade através deste depoimento:

Fazer um lugar limpo, lindo tipo flores, algo assim, até porque moro por lá e
quando chove alaga o valão e a casa das pessoas enche. A minha até hoje
não alagou só porque é alta e várias vezes a minha mãe abrigou em casa
essas pessoas por causa das enchentes (Depoimento anônimo colhido nos
questionários qualitativo, 2018).

Perguntados sobre o alagamento na av. José Brambila, adjacente ao muro da

escola, 62,12% responderam que já viram, 33,33% afirmaram nunca terem visto, e o

restante (4,55%) não soube opinar.

Também  foram  questionados  sobre  os  motivos  da  ocorrência  dos

alagamentos. Parte das respostas alegou que os alagamentos existiam em virtude

da existência de “buracos”, “muito esburacado”, “os buracões”. Outros apontam os

problemas advindos dessa realidade: “já vi pois quando eu venho para a escola os

carros passam e jogam água nas pessoas”.  Contudo, existe quase um consenso

quanto à relação existente entre o lixo e as enchentes: “sim, por culpa do lixo no

esgoto”, “muito lixo no chão entope esgoto”, “colocam lixo na rua e papel no chão,

relaxamento da sociedade”, “lixos acumulado”, “lixo que é colocado no chão em vez

de no contêiner”, “lixo nos bueiros”. Uma resposta creditou a alguma relação com o

Passinhos e seus tributários: “Porque debaixo da escola tem um cano que passa

água por isso que alaga”.

Em relação às respostas sobre o motivo dos alagamentos, cabe destacar que

nenhum  aluno  tratou  do  tema  do  acelerado  escoamento  superficial  ou  da

impermeabilização exagerada dos grandes centros urbanos.  Aqui,  a escola deve

fazer um mea culpa sobre a questão. Temas como estes que são muito importantes

diante  da  realidade  destas  comunidades  muitas  vezes  não  são  tratados  como

conteúdos de aula. A rigidez do sistema pedagógico muitas vezes afasta as aulas de

temas cotidianos que poderiam e deveriam ser tratados pedagogicamente. Por isso

é importante que, quando da intervenção pedagógica junto aos alunos, todos estes

aspectos sejam salientados.

As questões do distanciamento pedagógico da Escola em relação à realidade

dos alunos podem ser retomadas, novamente, na análise das respostas dos alunos

nos últimos quesitos. Quando perguntados se poderia haver alguma relação entre o
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“espaço  ao  fundo  da  quadra  de  esportes”  com  os  “alagamentos”  ou  com  o

Passinhos,  a  maioria  esmagadora  das  respostas  foi  “não  sei”.  Um  comentário

chegou  a  mencionar  que  “as  gramas  atrás  da  quadra  podem  ajudar  a  alagar",

enquanto outros demonstram certo conhecimento do passado do local: “sim, rio que

foi aterrado”. Outros afirmaram categoricamente que não. Sobre a relação banhado

x Passinhos comentaram: “Não por causa que o banhado não diminui a quantidade

de lama, e ai não tem nada a ver é o que eu acho, mas alguns dizem que o banhado

tem  uma  relação  com  o  valão”.  Alguns  comentários  em  dúvida,  afirmando  que

talvez, mas a grande maioria realmente foi o “não sei”.

De fato, essa falta de compreensão da complexidade do ciclo hidrológico e

suas  interações  com  os  ambientes  urbanos  deveria  ser  um  tema  muito  mais

abordado em sala de aula. Principalmente quando a aula é direcionada para alunos

que  convivem em ambientes  esquecidos pelo  Estado,  carentes  da infraestrutura

urbana mínima.

3.3.2 Questionário Qualitativo dos Pais ou Responsáveis

Foram  entrevistados  28  pais  ou  responsáveis.  Durante  a  aplicação  dos

questionários  verificou-se  que  boa  parte  dos  entrevistados  preferiu  responder

verbalmente. Acredita-se que por razões diversas, inclusive pelo baixo domínio da

norma  escrita  revelado  pela  escolaridade  média  dos  entrevistados  ser  bastante

baixa. Apesar do questionário não ser identificado os pais tiveram maior dificuldade

em avaliar as áreas da escola, ao contrário dos alunos. 

Além disso, muitos alegaram não conhecer suficientemente bem a escola, e

especialmente  o  “banhado”  da  escola  para  poder  opinar  qualitativamente  sobre

estes lugares. Em razão disso, obteve-se um alto índice de respostas classificadas

como  “indiferente”  em  relação  à  beleza  e  utilidade  do  banhado,  e  a  pouca

quantidade de respostas sobre a denominação do mesmo.

Entre os entrevistados, 78,57% eram mulheres, e 21,43% eram homens. O

que era de se esperar, pois em boa parte dessas comunidades mais carentes as

funções relativas ao lar e ao cuidado com os filhos recaem única, e muitas vezes
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exclusivamente, sobre as mulheres. É muito maior a quantidade de mulheres que

participam nas reuniões para os pais, entregas de pareceres, festas e atividades na

escola de forma geral. A média de idade dos entrevistados ficou em 36,18 anos. 

Quanto ao nível de instrução, 46,43% dos entrevistados possui, no máximo,

ensino  fundamental  completo.  32,14% possuem ensino  médio  completo,  17,86%

declararam ter ensino médio incompleto, e apenas uma pessoa declarou possuir

ensino superior incompleto, que foi o entrevistado com a maior quantidade de anos

de estudo.

Sobre  os  espaços  qualificados  como  positivos,  a  maior  quantidade  de

citações ficou com o auditório,  que foi  um espaço ganho através de votação no

orçamento participativo, e que é o espaço construído mais recentemente na escola

(cerca de dois anos). Em segundo lugar, o mais votado foi o refeitório, pois também

passou por uma reforma recente.

Os  espaços  qualificados  pelos  pais  como  negativos  apresentaram  certa

diferença em relação à avaliação dos alunos:  os muros,  portão e até a calçada

externa  da  escola  foram  citados,  apresentando  grande  preocupação  com  a

segurança  na  escola  e  nos  arredores.  Em seguida,  mencionaram a  pracinha,  o

banheiro e as irregularidades com o piso do pátio. A quadra recebeu pouquíssimas

citações. Esse resultado pode ser compreendido, pois somente frequentam a escola

os pais de alunos menores. Geralmente, a partir do sexto ano os alunos começam a

retornar para casa sozinhos. Portanto os pais entrevistados possuíam filhos muito

pequenos  matriculados  na  escola,  o  que  revela  uma preocupação  maior  com a

segurança, e menor com espaços de lazer como a quadra, pois eles não são tão

relevantes para esta faixa etária.

Os problemas citados foram “calçada externa, pois é cheio de lixo, pois teve

até morador de rua construindo casa ali”, “sem tela, vagabundo barbado entra e vem

jogar na quadra no final de semana”, “gradear o muro”, “cercar pra deixar fechado a

escola”.  Sobre  a  pracinha  e  os  banheiros:  “balanço  quebrado”,  “brinquedos

quebrados,  barro,  sujeira  (crianças  chegam  sujas  em  casa)”,  “brinquedos

quebrados”, “banheiro sujo, precisa de reparos”.
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Sobre a denominação pela qual conheciam o “banhado” a maioria não soube

responder. Três ocorrências de “banhado”, uma de “embarrado” e outras de “apenas

espaço com grama”. Sobre as qualificações em relação à utilidade e à beleza, como

citado  anteriormente,  a  grande  maioria  concentrou-se  em  indiferente,  por  não

saberem  avaliar  alegando  desconhecer  suficientemente  o  espaço.  Quanto  à

utilidade,  48,85% classificou  como  indiferente,  e  entre  as  respostas  restantes  a

maioria,  com 35,71%, classificou como inútil  ou muito inútil.  Apenas uma pessoa

definiu o espaço como útil. Contudo, 11,87% das pessoas classificaram o local como

muito  útil.  Sobre  a  beleza  do  local,  50%  dos  entrevistados  classificaram  como

indiferente. Nenhuma pessoa classificou como muito bonito, e 39,28%, das opiniões

definiram como feio ou muito feio, e 10,72% classificou como bonito.

Sobre as alternativas do que se fazer com aquele espaço, a visão utilitarista

também foi prevalente. Muitas citações sobre construir espaços, desde algo mais

genérico como “cortar a grama, fazer piso” ou “cantina, refeitório maior, salas”, até

“algo  útil  para  as  crianças,  parquinho”,  “pracinha  para  os  pequenos”,  “fazer

playground pras crianças brincar”, “aumentar a pracinha, pracinha ou algo do tipo”.

Algumas  respostas  de  pessoas  que  declararam  ter  estudado  na  escola

“antigamente”,  e  evocaram  imagens  do  passado  histórico:  “horta”,  “horta,  tinha

antigamente”.

Quando  questionados  sobre  a  denominação  do  Arroio  Passo  Grande,  a

responda  soou  como  uníssono:  “valão”.  Algumas  declarações  que  variavam um

pouco  chegam a  ser  mais  pejorativas:  “água  poluída”,  “esgoto”,  “morei  ali,  tem

esgoto  e  fezes  saindo pelo  buraco”.  Um morador  ainda  declarou taxativamente:

“valão. Arroio não é!”.  Somente uma resposta utilizou o termo “arroio”,  mas sem

saber definir qual seria. Sobre a destinação daquelas águas, a maioria absoluta foi

de “não sei” e “não faço ideia”. 

Algumas  poucas  declarações  acertadas,  duas  citando  o  nome  do  Rio

Gravataí,  e uma com “vai  parar no Guaíba”.  Duas pessoas sabiam parcialmente

identificar o trajeto, mas não conheciam a denominação dos rios e responderam “rio

da ponte” (na entrada da cidade de Cachoeirinha existe uma ponte que passa por

cima do Rio Gravataí) e “vai lá na 55 né?” (55 é o número da parada de ônibus onde

fica  o  espaço conhecido como “Mato  do Júlio”,  local  onde o Passinhos cruza a
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avenida principal da cidade e caminha para desaguar no Gravataí). Sobre a beleza

do Passinhos no trecho da Av. Cristóvão Colombo, 74,99% declaram que o espaço

é feio ou muito feio. 21,44% das opiniões foram de indiferença. Alguns pedindo a

confirmação da sinceridade de opinião: “posso falar a verdade mesmo? Aquilo ali é

uma m****”. Somente uma pessoa declarou que o espaço era bonito. Não houve

nenhuma declaração de muito bonito.

Sobre o que fazer para melhorar esse espaço as opiniões caminharam todas

no mesmo sentido:  “fechar”,  “fazer umas galeria  fechada,  coberta,  por  causa do

cheiro”,  “tapado,  pois  tem  água  parada,  sujeira,  mosquito  da  dengue,  rato”,

“canalizar e fazer estrada”, “tapar o valão e fazer pracinha para as crianças, é até

perigoso as crianças caírem ali”, “encanar (mau cheio, alagamento), um praça, algo

do tipo, espaço para recreação”, “encanamento, cobertura”, “Melhorar a paisagem.

Tampar, fazer áreas de caminhada, lazer, ciclovia, espaço de lazer”. Apenas duas

declarações  apresentaram  uma  visão  mais  holística  do  tema:  “revitalização”,

“urbanizar,  limpeza,  os moradores ajudar”.  Essas respostas reforçam a visão de

ausência de espaços públicos de convivência na comunidade, de áreas de lazer,

recreação e prática de esportes.

Quando  arguidos  sobre  os  alagamentos  em frente  à  escola,  81,48% dos

entrevistados declararam que já viram o espaço alagado, alguns fazendo questão de

relembrar o evento: “tinha água pela cintura (apontando para a filha) em mim ficava

por aqui (apontando para o meio da própria coxa). Ela perdeu o chinelo, tem trauma.

Sempre quando chove ela não quer mais vim pra escola”.

Sobre os motivos dos alagamentos as respostas seguiram o mesmo padrão

dos alunos: “relaxamento da população”, “falta conscientização”, “por causa do lixo,

pessoal não cuida”. Uma resposta mais elaborada: “muitos fatores, lixo, lixo do pátio

de casa que as pessoas varrem e colocam nos bueiros, concentra descida de água ”.

Duas respostas apontaram a cota do local como responsável pelos alagamentos: “é

um local muito baixo”. Três declarações culparam a infraestrutura urbana: “mal feito”,

“falta de canalização” e “bueiros entupidos, obra sem fim” (referindo-se a obra de

esgotamento sanitário que está ocorrendo no local). Quando perguntados sobre a

relação entre o “banhado” e os alagamentos a grande maioria não soube afirmar,

por  não  conhecer  suficientemente  bem  o  espaço  do  banhado.  Contudo,  duas
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pessoas declararam: “antigamente corria um valão, pode ter algo”, “Pode ter. Tinha

uma vertente”.

Sobre  as  relações  entre  o  “banhado”  e  o  Passinhos,  uma  resposta  foi

comparativa:  “os  dois  são  muito  sujo”.  Outra  tentou  elaborar  uma relação  entre

ambos, mas de maneira inversa do que ocorre na realidade: “acho que sim. Lugar

baixo (aqui) tem água lá, de certo vem pra cá”.

3.3.3 Análise dos Questionários Qualitativos integralmente

Os  resultados  dos  questionários  podem  ser  analisados  baseado  em  dois

eixos principais de interpretação: a relação e o conhecimento sobre o meio ambiente

e os recursos hídricos municipais, e em outro eixo a visão utilitarista que de certa

forma é impulsionada pela ausência de infraestrutura urbana.

Sobre o primeiro viés, as pessoas possuem pouco ou nenhum conhecimento

sobre o próprio local onde habitam. Mesmo os principais rios do bairro, e até do

município, não são de conhecimento da população. As possíveis relações existentes

entre  o  meio  ambiente  e  a  cidade/sociedade,  são  menos  conhecidos  ainda.

Nenhuma pessoa entrevistada soube nomear o principal arroio local, nem mesmo

identificar  aquilo  como  a  canalização  de  um antigo  corpo  natural.  Mesmo  o  rio

Gravataí, principal corpo da bacia hidrográfica desta microrregião não foi identificado

com êxito, de forma geral.

Se  a  população  não  conhece  nem  ao  menos  o  nome  do  rio,  e  nem  o

reconhecem como tal, identificando-o como valão e esgoto, eles também não irão se

preocupar com tratar o corpo hídrico de forma apropriada. Inclusive por pensarem

que  a  água  está  indo  para  o  tratamento  da  CORSAN (muitas  respostas  nesse

sentido). Quando não agem de forma pior, não só ligando o esgotamento sanitário

de suas residências ao Passinhos, como também depositando os resíduos sólidos

urbanos em seu leito. Algo que está degradado, que é visto como degradado, tende

a ser mais cuidado ainda.

Este pensamento anda em consonância com o segundo viés de análise, da

visão utilitarista relacionada com a ausência do Estado fornecendo a infraestrutura

mínima  adequada  para  estas  populações.  São  espaços  identificados  como
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problemáticos, como fonte dos problemas (esgoto, fezes, rato, barata, mosquito da

dengue,  alagamentos,  lixo,  etc.)  e,  portanto  também  não  possuem  nenhuma

qualificação, nem mesmo paisagística. Um dos termos utilizados pelos pais referia-

se  justamente  a  isso:  paisagem.  É  um  lugar  muito  feio,  precisa  melhorar  a

“paisagem”. Se o espaço oferecesse alguma qualificação paisagística seria melhor

aproveitado  pela  população.  Caso  seja  identificado  como  um  recurso  natural,

patrimônio do município,  também será alvo de um olhar mais terno por parte da

comunidade.  Enquanto  forem  percebidos  como  espaços-problema,  a  solução

imediata (inclusive por ser mais simples e esconder o problema) para estes locais

será a canalização subsuperficial.  Assim, sobra mais espaço para a chegada da

“civilização”, construindo mais uma “estrada” por cima do Arroio, por exemplo.

Essa  visão  negativa  é  retroalimentada  pela  carência  de  espaços  de

convivência.  Além de não possuírem a infraestrutura urbana,  estes espaços não

possuem nem mesmo o caráter de possibilitar a vida em comunidade. São espaços

excludentes.  Por  isso,  muitas  vezes  o  único  espaço  de  convivências  conhecido

pelas crianças é  o  ambiente  escolar.  Na rua,  apenas as vias,  ou algum terreno

baldio que, porventura, ainda exista. Por isso, a primeira possibilidade de alteração

sempre visualizada é  a de trazer  espaços de convivência  (seja  no  ambienta  da

escola, como colocar banquinhos ou brinquedos onde hoje está o “banhado”, como

fora  da  escola,  cobrindo  o  leito  do  Passinhos  e  construindo  pracinhas,  ciclovia,

espaços de lazer, como exemplos de algumas respostas encontradas na pesquisa).

Por  fim,  o verde também ainda é visto  como retrocesso.  As pessoas não

compreendem que os impactos causados pelas enchentes são produtos também do

excesso de impermeabilização do solo. Terreno verde é abandonado, bem cuidado

mesmo  é  o  pátio  todo  cimentado.  Enquanto  essa  visão  perdurar,  será  difícil

caminhar para a resolução dos problemas urbanos.
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4 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO

Com a situação atual exposta, o próximo passo é apresentar alternativas de

intervenção  que  atinjam  os  objetivos  esperados.  Tal  qual  a  caracterização  dos

lugares  que  se  pretendia  intervir,  o  fornecimento  de  alternativas  de  intervenção

também  será  dividido.  Para  efeito  didático,  as  Propostas  de  Intervenção  serão

divididas em três partes:

a) Proposta de cunho pedagógico junto aos alunos da Escola Assunção;

b) Proposta para o espaço conhecido como “Banhado Assunção”;

c) Proposta para o leito do Arroio Passo Grande.

4.1 Intervenção Pedagógica junto aos alunos da Escola Assunção

Antes de iniciar a fundamentação técnica de como a intervenção deve ser

realizada no terreno da Escola e no Arroio Passinhos, é importante caracterizar a

ação de educação ambiental, pautada em intervenções de caráter pedagógico junto

aos alunos.

Essa ação será orientada a partir dos resultados aferidos pela aplicação dos

questionários  qualitativos  junto  aos  alunos  e  à  comunidade.  Os  professores

utilizarão o tema dos recursos hídricos, em especial  o Arroio Passo Grande e o

“banhado” do Assunção, como temas geradores das atividades pedagógicas durante

o ano de 2018. Ou seja, todos os professores, em suas disciplinas e com atividades

transversais  interdisciplinares,  orientarão  as  atividades  das  suas  disciplinas  com

reflexões que tratem direta ou indiretamente de temas relativos à água, aos rios, à

preservação ambiental, e em especial aos recursos hídricos municipais, com foco

especial no Arroio Passinhos e sua sub-bacia hidrográfica.

As  respostas  do  questionário  qualitativo  serão  utilizadas  para  nortear  a

fundamentação pedagógica teórica na elaboração de temas de trabalho, explicando

aos alunos detalhadamente o ciclo hidrológico, quais suas especificidades para a
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sub-bacia  hidrográfica  do  Passinhos  –  em  especial,  as  áreas  circunvizinhas  à

escola,  à  área  intraescolar.  Quais  etapas  do  ciclo  hidrológico  podem  ser  mais

facilmente visualizadas no entorno da escola, e quais etapas do ciclo estão alteradas

ou  comprometidas  em  virtude  da  ocupação  humana?  A  origem  da  água  do

Passinhos  e  o  seu  destino?  De  onde  vem  à  água  que  é  consumida  em

Cachoeirinha, e qual o caminho desde o seu ponto de coleta até as torneiras? Qual

a importância do Arroio Passinhos, da sua recuperação, e de suas matas ripárias?

Todos estes temas serão trabalhados com o auxílio de intervenções pedagógicas de

técnicos do órgão ambiental municipal. Além disso, para auxiliar na fundamentação

teórica e na consolidação dos conhecidos e das pesquisas realizadas pelos alunos

no ambiente escolar, também serão realizadas visitas de campo.

Estão previstas  três  atividades extraclasse com visitas  a  órgãos externos.

Uma será a visita à Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí

(APN-VG),  que,  com  patrocínio  da  Petrobrás,  através  do  Programa  Petrobrás

Socioambiental, realiza, desde 2014, o Projeto Rio Limpo que busca:

Promover a redução dos índices de poluição do Rio Gravataí e dos arroios
que  compõem  a  bacia  hidrográfica,  e  conscientizar  a  população  dos
municípios  abrangentes  sobre  a  importância  da  correta  destinação  dos
resíduos  sólidos  e  do  esgotamento  sanitário  (ASSOCIAÇÃO  DE
PRESERVAÇÃO DA NATUREZA DO VALE DO GRAVATAÍ, s/d).

Na visita ao Projeto Rio Limpo será realizado um passeio de catamarã pelo rio

Gravataí, considerado o quinto rio mais poluído do país, de acordo com dados do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), devido ao esgoto doméstico,

lixo e resíduos industriais (CACHOEIRINHA, 2016).

Outra etapa de campo que será realizada é a visita ao Centro Municipal de

Educação Ambiental Francisco de Medeiros (CEA), do Parque Natural Municipal Dr.

Tancredo  de  Almeida  Neves.  Esse  centro  desenvolve  diversas  atividades  de

educação ambiental, mediante agendamento, e possui um mudário onde são criadas

plantas de espécies nativas do Rio Grande do Sul. Essas mudas são doadas para

os visitantes e fornecidas para trabalhos realizados pela prefeitura.

Outra etapa externa é a visita a Estação de Tratamento de Água (ETA) da

CORSAN em Cachoeirinha.  Essa visita  será guiada pelos técnicos da ETA, que
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explicam as  etapas  do  tratamento  das  águas,  desde  a  retirada  dos  rios,  até  a

disponibilização para o consumo humano nas torneiras de casa.

Além das atividade extraclasse já citadas, serão feitas outras visitas ao Arroio

Passinhos (além da visita já realizada – ver Figura 8) para a realização de atividades

pedagógicas  que serão descritas posteriormente.

4.2 Intervenção no “Banhado Assunção”

A ideia da intervenção realizada no espaço escolar é de que o espaço possa

ser (re)integrado ao ambiente escolar, já que na atualidade encontra-se em desuso

em razão da sua configuração atual. A manutenção do espaço somente como uma

área alagadiça impossibilitaria o uso da área por parte dos alunos. Uma possível

“função ecológica” de banhado – propriamente dito – já foi descartada em razão da

visita  técnica  do  órgão  ambiental  municipal  que  culminou  no  “Laudo  de

Caracterização de Área de Preservação Permanente nº 002/2018”. 

De acordo com este documento, se o local, em algum momento, pôde ser

caracterizado como área de preservação permanente (APP), o nível de alteração

antrópica  existente  hoje,  in  situ,  e  no  entorno,  não  possibilita  nem  justifica  a

manutenção deste espaço como APP. Tampouco o uso antigo que se mantinha

daquele  espaço,  como  espaço  agricultável  na  várzea  marginal  do  tributário  do

Passinhos,  já  que  este  afluente  encontra-se  canalizado.  Portanto,  a  melhor

alternativa é a que possibilite  o  uso múltiplo,  possibilitando o aproveitamento do

espaço por parte dos alunos, mas sem perder o resquício de função ambiental que

ele naturalmente cumpre, tornando-a mais eficiente: ou seja, a manutenção de uma

área de acumulação de água buscando integrar algum outro uso conjunto.

A função ecológica principal que este espaço cumpre na atualidade é a de

armazenamento de água. Como já citado anteriormente, a maior parte do entorno da

Escola  já  foi  alterado  pela  ação  do  homem.  Os  espaços  são  majoritariamente

impermeabilizados:  o  solo  descoberto  quase  não  se  vê,  tanto  em  razão  do

asfaltamento das ruas, quanto da edificação em toda a área útil  dos lotes, ou da

pura impermeabilização do solo nas áreas internas dos lotes.



43

São diversos os efeitos causados pela urbanização com impermeabilização

desenfreada  do  solo:  diminui  ou  até  elimina  a  infiltração  de  água  no  solo  pela

redução  da  permeabilidade  ou  mesmo  impermeabilização  do  solo;  aumenta  o

escoamento  superficial  pela  redução  das  rugosidades;  aumenta  o  risco  de

inundações nos períodos chuvosos pelo rápido escoamento superficial; aumenta o

risco de secas em razão do solo não estar retendo água para fornecer às drenagens

e sistemas de águas subterrâneas;  diminui  ou  elimina as zonas de recarga das

águas subterrâneas (aquíferos, aquicludes e aquitardes); alteram o microclima local

(calor  específico  do  material  impermeabilizante  x  do  solo  natural,  ou  cobertura

vegetal, ilhas de calor), além da incapacidade do solo ceder umidade através da sua

capilaridade, em razão da impermeabilização; função estética da paisagem; o solo

descoberto serve como filtro para retenção de impurezas presentes na água que

escoa  superficialmente  quando  ela  infiltra;  além  de  todos  os  outros  serviços

ambientais como a ciclagem de matéria orgânica e inorgânica (ciclo de carbono) e o

fornecimento de habitat para a biodiversidade terrestre e subterrânea. Alguns destes

parâmetros extraídos da COMISSÃO EUROPÉIA (2012, p. 15).

De  acordo  com  dados  da  Comissão  Européia  (2012,  p.  15)  “um  solo

plenamente  funcional  pode  armazenar  cerca  de  3750  toneladas  de  água  por

hectare, ou quase 400 mm de precipitação”. Já as cidades com elevado grau de

impermeabilização  geram  sobrecargas  nos  sistemas  de  esgoto  pluvial,  podendo

fazer com que eles percam a capacidade de suportar o elevado fluxo de água. Essa

ideia de escoar a água o mais rápido possível, para fora do espaço urbano (ou ao

menos do seu local de precipitação) possui efeitos catastróficos à jusante.

Tal qual a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que indica que a unidade

de  ordenamento  territorial  que  deve  ser  utilizada  é  a  bacia  hidrográfica,  o

planejamento urbano e suas normas de impermeabilização do solo, bem como o

sistema de esgotamento pluvial  deveriam ser pensados e planejados utilizando a

mesma unidade territorial, a bacia hidrográfica, pois tanto os rios quanto o esgoto

pluvial são espécies de drenagens que ocorrem no espaço urbano, e ambos são

influenciados  pelas  alterações  do  solo,  possuindo  o  mesmo  comportamento

hidrológico, com o acúmulo de efeitos à jusante.
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Em  situações  onde  as  áreas  urbanas  já  sofreram  diversas  alterações

antrópicas  e  os  espaços  com  solo  permeáveis  são  bastante  reduzidos  existem

algumas medidas que  podem ser  utilizadas como formas de diminuir  o  impacto

negativo causado por essa impermeabilização. Existem duas formas de controle de

água, uma dita na fonte e outra à jusante (BONNECARRÈRE, s/d).

O controle à jusante, além de implicar na criação de grandes barragens ou

reservatórios,  possuem  a  dificuldade  de  se  encontrar  um  local  apropriado  para

receber esta intervenção. Se o local de intervenção possuir um relevo de planície, as

dificuldades  são  maiores  ainda,  devido  a  grande  área  ocupada  pela  água

armazenada para ter um efeito significativo. Já a intervenção na fonte atua de forma

mais  fragmentada,  podendo  aproveitar  porções  menores  do  espaço  para  criar

pequenas reduções de escoamento em lugares mais próximos de onde ocorreu a

precipitação. Estas formas de controle podem ser realizadas tanto no leito do rio ( in

stream)  (Figura  9),  quanto  fora  do  leito  do  rio  (off-stream)  (Figura  10)

(BONNECARRÈRE, s/d).

Figura 9 Reservatório "In stream".

Fonte: Extraído de Bonnecarrère, s/d.

As formas de armazenamento de água podem ser divididas em três tipos:

retenção,  detenção  e  condução.  Na  retenção  a  água  armazenada  não  é

descarregada à jusante durante o evento. A água armazenada pode ter outros usos

(irrigação,  uso  recreacional,  paisagístico,  na  manutenção  da  vazão  mínima,

evaporação,  infiltração  no  solo).  Uma  das  principais  características  é  que  este
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reservatório sempre está preenchido por água, sendo conhecido como “reservatório

molhado”. A detenção é um armazenamento de curto prazo, com função de atenuar

o pico de vazão, devolvendo todo o volume de água captado em um tempo maior do

que ocorreria. Geralmente se esvaziam em menos de um dia, e a área seca pode

ser utilizada, também, para uso recreacional. A terceira forma é a condução. É um

armazenamento transitório, com canais, várzeas e drenos conduzindo o escoamento

superficial  em velocidades variadas. São construídos canais de baixa velocidade,

com  seções  transversais  largas  que  auxiliam  no  armazenamento

(BONNECARRÈRE, s/d).

Figura 10 Reservatório "Off stream" com lixo acumulado.

Fonte: Extraído de Bonnecarrère, s/d.

Em qualquer um dos casos,  tanto a entrada da água quanto a sua saída

podem ser realizados tanto por processos gravitacionais, quanto por processos de

bombeamento.  Os  requisitos  que  devem  ser  observados  para  este  tipo  de

intervenção é que as obras consigam ser úteis por um prazo mínimo de tempo (5 a

10 anos para eventos normais,  pelo menos). Outros requisitos são que as obras

respeitem a topografia, solos e geologia local, além de que sejam projetadas para

reduzir,  ao  máximo  possível,  as  necessidades  de  operação  e  manutenção

(BONNECARRÈRE, s/d).

Para a alteração no ambiente escolar, é importante fixar alguns critérios que

atendam a especificidade desse caso: o primeiro deles, é que o espaço tem que

oferecer  o  mínimo de segurança.  Em razão de ser  um espaço escolar,  é  muito



46

importante que tanto a questão sanitária, quanto a questão da segurança física dos

alunos sejam respeitadas.  Um local  que armazene e permaneça inundado pode

oferecer risco às crianças, pois a escola possui, inclusive, turmas de “pré-escola”.

Desta forma, o ideal é que o espaço escolar não possua áreas permanentemente

alagadas onde seja possível  que os alunos adentrem estes espaços, ou ofereça

riscos de afogamento. Ainda mais considerando que um dos espaços disponíveis

para a intervenção com uma bacia de retenção (permanentemente alagada) seria

embaixo ou atrás da quadra de esportes, onde os alunos estão sempre correndo, e

poderiam se expor a situações de risco. Além disso,  caso fosse construída uma

bacia de detenção embaixo da quadra (como a da Figura 11), isso iria onerar mais a

prefeitura com relação aos serviços de manutenção e limpeza do local. Sabendo das

dificuldades financeiras existentes, e ainda a possibilidade de criar um espaço onde,

com ausência de condições sanitárias adequadas, pudesse haver a proliferação de

vetores, em razão do acúmulo de resíduos (como demonstrado na Figura 10) que

colocassem em risco  a  saúde  dos  alunos  faz  com que  essa  possibilidade  seja

considerada inadequada.

Figura 11 Reservatório de Detenção Fechado.

Fonte: Extraído de ABCP, s/d, p. 9.

Por  fim,  a  melhor  alternativa  foi  encontrada  em  diálogo  junto  ao  órgão

ambiental municipal: primeiro, realizar a supressão das árvores exóticas presentes
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no local, substituindo por espécies da flora nativa, incluindo frutíferas, que fossem

mais atrativas para a avifauna nativa. Depois disso, realizar a remoção de camadas

de solo em parte  da região atrás da quadra,  criando uma espécie de “bacia de

contenção”  que  teria  como  fundo  uma  membrana  de  impermeabilização  (uma

geomembrana,  por  exemplo.  A  Figura  12  apresenta  outras  alternativas  de

impermeabilização  de  solo  para  criação  de  áreas  de  acúmulo  de  água)  com  a

presença de um dreno direcionado para o Passinhos. Posteriormente, essa área

seria recoberta por uma camada de areia, e recoberta por uma fina camada de solo.

Figura 12 Barragem Subterrânea com lona plástica, e à direita com argila

Fonte: Extraído de Sudene, s/d.

Essa  intervenção  traria  inúmeras  vantagens,  como  por  exemplo  a  plena

utilização de todo a área que hoje é alagadiça. Além de haver  árvores que são

exemplos  da  flora  nativa  e  que  pudessem ser  utilizadas  também em atividades

pedagógicas.  Além disso,  a  substituição  do  solo  natural,  que  contém  argila  em

concentração relevante, por areia aumentaria muito o índice de armazenamento de

água. Por fim, a drenagem ligada ao Arroio Passo Grande garantiria que houvesse

alimentação constante do rio, sem haver um grande pico de vazão. Como resultado

esperado, a redução de eventos de alagamento na Av. José Brambila, a redução da

umidade e do limo na calçada da escola, além da própria diminuição dos picos de

vazão causados nos eventos pluviométricos.

4.3 Intervenção Arroio Passo Grande (Passinhos)

O outro  pronto que se  pretende alterar  é  parte  do canal  do  Arroio  Passo

Grande.  Em  virtude  de  ser  um  corpo  d’água  que  possui  parte  do  seu  curso
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subsuperficial, é necessário que seja selecionado um trecho onde ele se apresente,

além de superficial, mais degradado. Também é importante que a parte que seja

“revalorizada” esteja em áreas mais próximas às comunidades mais carentes, pois a

melhoria da autoestima e da percepção destas comunidades é um dos objetivos

desta intervenção. Por fim, áreas mais próximas à foz, centrais ou em bairro mais

nobres costumam ser objeto de inúmeras ações similares, que englobam desde o

recebimento prioritário de rede de coleta e tratamento de esgotos, até a “adoção de

áreas” por empresas buscando a valorização paisagística em troca de publicidade

no espaço. As áreas dos bairros mais afastados do centro, mais isolados costumam

ser mais carentes e negligenciadas até das infraestruturas básicas.

Em  razão  destas  especificidades  que  ajudam  a  orientar  o  processo  de

escolha,  o  local  mais  apropriado  para  receber  as  ações  de  revalorização  do

Passinhos é um trecho da Av. Cristóvão Colombo. Como pontos favoráveis para a

escolha desse lugar existem o fato de que é nessa avenida onde, pela primeira vez

desde sua nascente na Travessa Rio Grande do Sul, o Arroio corre superficialmente.

Por ser o primeiro trecho superficial, também é o trecho mais próximo à nascente. O

processo de valorização implica no reconhecimento da importância do rio em todo

seu  curso,  portanto  uma  ação  que  seja  orientada  a  melhorar  o  cuidado  da

comunidade para  com o Passinhos  deve  estar  espacialmente  localizada em um

trecho onde ele esteja mais desvalorizado, mais degradado, e em uma área em que

seus efeitos possam ser mais facilmente visualizados, para que surtam impactos

benéficos, desde suas nascentes.

A Figura 13 foi retirada de trecho da Av. Cristóvão Colombo, onde por ação dos

moradores locais, parte do terreno às margens do Arroio Passinhos passou por um

processo  de  valorização  estética.  Mesmo  sendo  uma  ação  não  orientada,  a

valorização paisagística e sensorial já é facilmente visualizada/sentida. Primeiro, em

razão da própria mudança da paisagem. Segundo, pois a adição de biomassa à

região  cria  áreas  de  sombra  e  aumenta  a  umidade  do  ar  através  da

evapotranspiração,  reduzindo  a  sensação  de  calor,  diminuindo  a  velocidade  de

escoamento da água no trecho de solo descoberto, além da própria demanda de

água pelo solo da região. Os benefícios são inúmeros e sabidos. Porém, nem todos

os trechos do Arroio Passinhos na Av. Cristóvão Colombo apresentam-se da mesma

forma, ou ao menos de forma similar. Em questão de poucos metros de diferença, o
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estado de conservação e  a  relação com o Arroio  são completamente  diferentes

(Figuras 13).

Figura 13 Trecho bem cuidado x trecho degradado do Passinhos.

Fonte: Google Maps (2018).

Apesar de apenas alguns metros separarem os dois trechos do mesmo arroio,

a Figura 13 demonstra o descaso da população local para com o Passinhos: pode-

se ver no canto inferior esquerdo da imagem um sofá atirado em seu leito. Verifica-

se bastante acúmulo de lixo no seu leito.

Além do conhecimento sobre a importância do Arroio, a melhor forma de fazer

a  comunidade  ter  respeito  e  valorizá-lo  é  fazendo  com  quem  seja  um  lugar

agradável, que seja visto como positivo, bonito e preservado. Esses predicados vêm

tanto da compreensão e do conhecimento sobre o local, quanto da sua qualificação

paisagística. Seria uma espécie de “uso ambiental” da teoria das janelas quebradas.

Essa teoria foi criada na Universidade de Chicago pelos professores George Kelling

e James Q. Wilson e aplicada como instrumento de segurança pública durante a

gestão  de  Rudolph  Giuliani  como  prefeito  de  Nova  Iorque.  Ela  afirma  que  a

sociedade tende a destruir, vandalizar e mal cuidar tudo aquilo que aparenta estar

abandonado – em razão de estar mal cuidado (GAZETA DO POVO, 2016).
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Caso  os  moradores  consigam  enxergar  no  Passinhos  um  dos  pontos

favoráveis, belos e qualitativos do bairro, eles tenderão a tratá-lo com maior respeito

e  consciência  ambiental,  evitando  desde  a  deposição  de  lixo  em  seu  leito,  e

buscando, inclusive, realizar mais rapidamente a ligação do esgotamento cloacal de

suas residências à rede de coleta de esgotos, logo que ela esteja disponível em

suas ruas.

Outro  ponto  extremamente  positivo  e  favorável  desta  alteração  vai  na

completa contramão do que se pratica hoje no Brasil: a canalização e cobertura das

drenagens urbanas.  Enquanto nossas cidades insistem em canalizar  e  esconder

estas drenagens – muitas vezes em razão delas estarem poluídas por receberem o

esgotamento cloacal das residências – em vez de preocuparem-se com o tratamento

dos esgotos, em outros lugares do mundo, como o Córrego Cheong-Gye, em Seul,

Coréia do Sul, as drenagens urbanas têm sido revitalizadas passando a integrar e

contribuir positivamente com o espaço urbano. Ainda como outros exemplos de rios

em que as cidades que estavam em suas margens decidiram parar de dar as costas

para eles, passando a tratá-los como parte da cidade e prioridade, pode-se citar os

exemplos dos rios Tâmisa, em Londres, e o rio Reno que passa por diversos países

como  Suíça,  Holanda,  França,  Bélgica,  Luxemburgo  e  Alemanha  (CICLO VIVO,

2014).

Dentre todos estes casos, o caso do córrego sul coreano é o mais marcante,

pois seu curso (que estava canalizado) chegou a ser coberto por uma avenida, e

esta por um elevado. Ao longo de, praticamente, três anos de obra esse Arroio,

anteriormente “sepultado”,  passou a fazer  parte  da paisagem urbana.  De acordo

com Reis e Silva (2015, p. 13) “A área projetada se tornou um campo de recreação,

passeio e descanso, com plantas, orla visitável com passagens transversais, além

de atração turística cuja fama transborda os limites do país”.

A Figura 14 mostra a alteração de paisagem gerada pelas obras no Arroio Cheong-

Gye. Exemplos como estes mostram que a recuperação de cursos d’água urbanos

deveria ser uma atitude prioritária para tornar amistosa a convivência dos grandes

centros urbanos com o meio ambiente, além de melhorar qualitativamente de modo

significante a qualidade de vida e a sensação de bem-estar destas populações.  

Claro que é sabido que uma obra com este mesmo porte é inviável, e até
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mesmo inconcebível, para um município de porte econômico bem menos expressivo

que  a  capital  sul-coreana,  ainda  mais  se  tratando  de  uma  área  periférica,  ao

contrário do caso asiático,  onde o córrego cruzava por  áreas centrais  da capital

federal.

Figura 14 Antes e depois do Arroio Cheong-Gye.

 
Fonte: Extraído de Viver a Viagem (2015), e aU (2013).

Contudo, sabe-se que pequenas intervenções podem ser realizadas nestas

áreas, sem onerar expressivamente o erário, mas ainda assim trazendo enormes

benefícios para a comunidade, e até mesmo o município de forma geral, afinal a

melhoria do saneamento básico resulta em redução de custos ao sistema de saúde.

A Figura 15 apresenta o resultado de uma obra cujo resultado ficou muito

semelhante ao realizado no Córrego Cheong-Gye. Além da criação de um parque

urbano, a diferença de níveis, de rugosidades, a criação de dispositivos artificiais

como “soleiras” (Figura 16) e a criação de um “leito de cheia” propicia que a água

tenha espaços para extravasar no caso de eventos hidrológicos extremos, além de

propiciar distintas condições, volumes e velocidades de deslocamentos da água, a

depender  da  parte  da  calha  ocupada  pela  água.  Isso  resulta  em  fluxos  de

deslocamento  mais  parecidos  com  o  que  ocorreriam  em  um  ambiente  não-
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antropizado,  evitando  que  grandes  volumes  de  água  alcancem  a  foz

simultaneamente.

Figura 15 Qualificação da paisagem associada à função hidrológica.

Fonte: Extraído de Bonnecarrère, s/d.

Intervenções  urbanas  deste  porte  necessitam,  muitas  vezes,  de  grandes

alterações no plano diretor municipal, além de um grande aporte de capital. O que

não é possível  para o município  de  Cachoeirinha,  já  que em alguns trechos da

própria av. Cristóvão Colombo ainda não existe nem asfaltamento.

Figura 16 Soleiras para controle da vazão de água.

Fonte: Extraído de Bonnecarrère, s/d.
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As  alterações  propostas  para  o  Passinhos  devem,  portanto,  visar  uma

pequena necessidade de aporte de capital, alterações de âmbito paisagístico e com

o uso de materiais naturais, de menor custo de obtenção.

Brenner (2016, p. 30) aponta que os canais dos rios podem ser classificados,

em  virtude  da  disposição  dos  seus  canais,  sinuosidade  tipo  e  quantidade  de

sedimentos,  em  quatro  tipos  básicos:  retilíneo,  meandrante,  anastomosado  e

entrelaçado. O autor salienta, ainda, que a presença desses tipos de canais com

origem natural é cada vez mais rara, pois a forma deles geralmente está associada a

obras de intervenção antrópica visando à regulagem de vazão e drenagem. Quando

estes corpos d’água são responsáveis por delimitar territórios ou cruzam por áreas

urbanas a presença de canais naturais é mais incomum ainda, visto que o processo

natural de desenvolvimento de um rio acaba por, via de regra, alterar a forma e a

posição dos canais no espaço.

Como exemplos famosos pode-se citar o caso do Arroio Chuí, o curso d’água

que serve de limite entre os territórios do Brasil  e do Uruguai.  Como o local  de

fronteira  não  poderia  “oscilar”  de  posição,  pois  implicaria  em  perdas  e  ganhos

territoriais para ambos os países, o canal onde a foz do Chuí deságua no Oceano

Atlântico passou a ser “fixado” no espaço através do uso de estruturas artificiais de

concreto chamadas de “tetrápodes”, como pode ser visto na Figura 17.

Figura 17 Canal da barra do Chuí e "tetrápodes".

Fonte: Google Maps (2018), e “Pedro Hauck” (2009).

A  fixação  de  trechos  de  rios  que  cruzam  áreas  urbanas  é  muito  mais

facilmente visualizada e reconhecível, realizada através da canalização dos corpos

d’água, como é o caso do Arroio Passo Grande.
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Brenner (2016, p. 32) afirma que a retificação de rios, também conhecida por

canalização, foi apontada como solução principal, ao longo de muitos anos, para

problemas de inundação urbana e aumento de vazão para abastecimento humano e

irrigação. Tucci (1995) citado por Brenner (2016, p. 32) afirma que apesar destes

canais  serem  criados  para  resolver  os  problemas  de  inundação  através  da

aceleração do  escoamento,  o  seu  efeito  acaba  sendo  o  de  transferir  os  pontos

críticos de inundação de um ponto da bacia para outro, em direção à jusante.

Vieira e Wilson Jr.  (2005) citado por Brenner (2016, p. 33) afirmam que a

retificação de um leito de rio resulta que, para uma mesma energia potencial, o rio

tenha uma distância menor a percorrer. Desta forma, diversos efeitos podem ser

percebidos, tais quais:

Diminuição da frequência de extravasamento de cheias pequenas e médias;
Aumento das vazões das áreas de jusante; Diminuição da biota aquática e
terrestre, gerando empobrecimento do ecossistema; Erosão das áreas de
jusante; Redução do perfil com encurtamento do rio e aprofundamento do
leito; e interrupção da conexão entre margens (VIEIRA; WILSON JR. 2005).

A Tabela  1  apresenta  um resumo de possíveis  impactos  provocados pela
canalização de cursos d’água.

Tabela 1 Impactos causados pela retificação de cursos d’água, por tipo de impacto.

Tipos de Impactos
Autores Diretos Indiretos

Brookes (1987, apud
Vieira e Cunha, 2008)

Induzido pela modificação do canal. Resultado  da  conectividade  do
sistema fluvial.

Vieira e Cunha, 2008
Causado  por  retificação
alargamento,  aprofundamento  e
estreitamento do curso d’água.
Declividade  natural  do  rio,
retificação  de  traçado  ou
construção de barramentos.

Knighton (1998)
Modificam a carga e ou descarga
de sedimentos, 

Cunha (1995)
Reflexos  no  padrão  dos  canais,
forma,  seção  transversal  e  perfil
longitudinal.

Fonte: Elaborado por Gabriel Sakakibara (2018), com dados de Brenner (2016, p. 32-33).

Brenner (2016, p. 34) aponta ainda outros danos causados ao meio ambiente

pela retificação de canais. A alteração do padrão de escoamento, as vazões de pico,

reduções de vazões de base, redução do tempo de concentração das bacias, além

da perda de ecossistemas fluviais.
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Sobre a preferência histórica por  este tipo de intervenção,  Brenner (2016)

afirma:

Os efeitos decorrentes desse tipo de intervenção logo apareciam, ou seja, a
abordagem clássica que atribui aos rios características de canais estáveis e
fixos, com várias obras de defesa contra as cheias (diques, proteção das
margens, etc.), na maioria dos casos provou não ser a melhor solução, ao
longo  do  tempo.  De  fato,  os  prejuízos  estão  aumentando  e  enormes
quantidades de dinheiro são gastos a cada ano para reparar estes danos e
para realizar novas obras hidráulicas, numa espiral interminável de custos
crescentes (2016, p. 35).

A estratégia de remoção de açudes e barragens tem sido implementada em

diversos países do mundo.  Nos EUA,  alguns rios  já  passaram pela  restauração

através da remoção de barragens, por diversos motivos, incluindo a facilitação da

passagem de  espécies  de  peixes  como  o  salmão.  Na  Espanha,  a  remoção  de

barragens é parte da “Estratégia Nacional Espanhola de Restauração de Rios1”.

Nos últimos anos, a remoção do açude, em combinação com a construção
de estruturas de passagem de peixes, está ganhando terreno sendo uma
medida de restauração para aumentar a conectividade longitudinal nos rios
espanhóis. [...] Nos distritos do norte e do País Basco, onde 74 pequenos
açudes foram removidos entre 2007 e 2010 (TÁNAGO; JALÓN; ROMÁN,
2012, p. 13). Tradução nossa2.

A Figura  18,  retirada  de  Brenner  (2016),  aponta  uma série  de  diferenças

existentes entre os canais naturais e os canais artificiais, seus impactos em relação

às águas, aos sedimentos e à biota.

Esse  processo  de  recuperação  dos  rios  não  inclui  apenas  a  remoção  de

barragens, como aponta Freitas (2016):

Nos últimos 16 anos, dezenas de rios europeus, da Inglaterra à República
Tcheca,  passando  por  Alemanha,  Espanha  e  Suécia,  estão  sendo
devolvidos a seu curso natural. A medida foi fruto de uma determinação da
Diretiva  de  Trabalhos  sobre  Água  da  União  Europeia,  em  2000,  que
determinou que os países do bloco retornassem todos seus rios a um “bom
estado” até 2015. Isso significa que os rios não deveriam mais ser usados
como  depósito  de  esgoto  industrial.  Também  não  poderiam  mais  ser
canalizados e concretados para navegação. O resultado,  de acordo com
especialistas, foi que engenheiros europeus pararam de tentar despoluir os
rios  e  conter  enchentes  usando  concreto.  Eles  decidiram  recuperá-los
trazendo os rios de volta a seus cursos naturais (FREITAS, 2016).

1 “Spanish National Strategy of River Restoration”. Tradução nossa.
2 “In recent years, weir removal, in combination with the construction of fish passage structures, is 
gaining ground as a restoration measure to increase the longitudinal connectivity in Spanish rivers” 
[...]in the northern and Basque country districts, where 74 small weirs were removed between 2007 
and2010” (TÁNAGO; JALÓN; ROMÁN, 2012, p. 13). Citação original.
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Muitas das características citadas pela Diretiva de Trabalhos sobre a Água da

União  Europeia  se  encaixam  perfeitamente  no  caso  do  Arroio  Passinhos.  Por

exemplo, o depósito de esgoto industrial  no rio (mesmo indevidamente, como no

caso dos desastres causados por incêndios), os processo de concretagem (o leito

do Passinhos encontra-se concretado em muito trechos, incluindo na Av. Cristóvão

Colombo) e canalização (todo o curso do Arroio Passinhos, desde suas nascentes –

excetuando-se  o  trecho  de  sua  nascente  que  está  dentro  do  Parque  Tancredo

Neves, e o trecho entre a Av. Flores da Cunha e a BR 290).

Figura 18 Comparação entre canal natural e canal artificial.

Fonte: Extraído de Brenner (2016, p. 33).
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Os processos de recuperação dos rios encontram-se descritos de diversas

formas.  Um  dos  termos  mais  comuns  na  bibliografia  especializada  é  a

“renaturalização” de rios. Contudo, para conceituar a renaturalização é importante

definir, antes, o que seria um rio natural. Binder (2001) citado por Brenner (2016, p.

36-37) afirma que os rios são naturais quando não são poluídos, e possuem as

capacidades naturais  de  modificar  seu leito,  seu curso,  e  possuem dinâmica de

fundo,  de  margens  e  de  áreas  de  inundação.  O  autor  ainda  afirma  que  a

renaturalização  têm  como  objetivos  “recuperar  os  rios  e  córregos  de  modo  a

regenerar o mais próximo possível a biota natural, através do manejo regular ou de

programas de renaturalização e preservar as áreas naturais de inundação impedindo

usos que inviabilizem tais funções”.

Sanders  e  Nascimento  (2006)  citados  por  Brenner  (2016,  p.  37)  elencam

algumas medidas gerais necessárias à renaturalização: buscar a morfologia mais

natural dos rios; arborizar e/ou estabelecer a vegetação espontânea marginal – mata

ciliar,  ripária,  de galeria  ou  paludosa;  retornar  à  continuidade dos cursos d’água

visando permitir o fluxo natural da fauna migratória e o transporte de sedimentos;

recriar locais para desova e ecótopos aquáticos; melhoramento de habitats.

Brenner (2016, p. 37) aponta que se pode propor recomposição das margens

e dos substratos dos rios utilizando materiais naturais, recompor a biota aquática,

áreas naturais de inundação, além de investir em projetos ambientais e de educação

ambiental.

Selles  et al. (2001) citados por Brenner (2016, p. 37) afirmam que “a mata

ciliar melhora as condições ecológicas, hidrológicas e morfológicas. Por isso, nesses

trechos de rios deve-se proteger  ou  plantar  mata  de espécies  nativas”.  Por  fim,

Binder (2001) citado por Brenner (2016, p. 37) afirma que a renaturalização de um

rio não significa a volta ao  status quo ante da alteração antrópica, mas permitir o

desenvolvimento  sustentável  dos  rios  e  da  paisagem  em  conformidade  com  as

necessidades e conhecimentos contemporâneos.

Como  formar  de  organizar  funcionalmente  as  etapas  do  processo  de

renaturalização de um curso d’água, existe a proposição de divisão em três fases:

Fase I - a disposição de áreas marginais ao rio (com a compra ou desapropriação de

terrenos  ocupados),  deslocamentos  das  construções  existentes  nas  margens  e
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transformação no uso do solo nas faixas marginais de proteção, além do aumento

da  calha  fluvial  através  da  realização  de  obras  transversais  (preferencialmente,

modificando  uma  lateral  de  calha  por  vez)  e  iniciar  o  plantio  da  vegetação,

principalmente  nas  baixadas  inundáveis;  Fase  II  –  acompanhamento  do

desenvolvimento natural, da sucessão natural, modificação da outra lateral da calha

e intervenções baseadas na engenharia ambiental sempre que necessário; Fase III

– manter a observação da renaturalização em desenvolvimento e o funcionamento

dos sistemas (SELLES et al., 2001 citados por BRENNER, 2016, p. 38).

As técnicas de bioengenharia são diversas e utilizadas desde a antiguidade.

Brenner (2016, p. 41) aponta que elas já eram utilizadas nas civilizações sumérias e

romana. Modernamente, a China também fazia uso dessas medidas desde o início

do século XIX.

Figura 19 Diferentes métodos e possibilidades de uso de gabiões.

Fonte: Extraído de Brenner (2016, p. 43).

A Figura 19 apresenta métodos de estabilização de taludes que levam em

consideração a declividade dos mesmos para fundamentar a escolha da técnica.

Neste caso, como o Passinhos apresenta um talude artificialmente constituído,  a

substituição das paredes de alvenaria  só poderia  ser  feita  por  gabiões (também

chamados de cestões. Estruturas que combinam malhas de fios de aço preenchidos

por  rochas).  Isso oneraria  excessivamente  o erário,  além de não trazer  maiores

benefícios objetivos.
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Portanto, para iniciar o procedimento de renaturalização do Arroio Passinhos

com alterações de baixo custo e inserção direta da comunidade no processo,  a

primeira  etapa  combinará  uma  ação  prática  orientada  pelo  órgão  ambiental  do

município com o auxílio do trabalho do Centro de Educação Ambiental do Parque

Natural  Municipal  Dr.  Tancredo  de  Almeida  Neves  em  uma  ação  de  educação

ambiental  envolvendo  uma  turma  da  Escola  Assunção.  Instruídos  pelo  órgão

ambiental em relação à escolha de espécies adequadas para o manejo urbano do

Arroio Passinhos na Av. Cristóvão Colombo, o Centro de Educação Ambiental do

Parque Tancredo Neves integrará a ação através da doação de mudas das espécies

indicadas.  Os  alunos  da  turma  do  sétimo  ano  da  Escola  Assunção,  depois  de

participarem da etapa de Intervenções Pedagógicas de conscientização, realizarão o

plantio  de  mudas  de  espécies  nativas,  auxiliados  pela  equipe  do  CEA,  para

recompor a mata ciliar do Passinhos.

Para a segunda etapa de renaturalização do Passinhos é necessário que haja

a remoção da cimentação do leito do rio. Primeiro, a cimentação impede o contato

da água com o solo da região e os processos naturais de amadurecimento do curso

d’água. Em virtude da grande declividade e da existência de vias, a naturalização de

suas margens e taludes não será possível, inclusive, pois como já documentado por

meio de imagens (ver Figuras 8 e 9), existem residências que estão, literalmente,

sobre o Arroio Passo Grande. Portanto, o único ponto possível de desenvolvimento

de contato da água com o solo é o leito do rio. Fica muito difícil de estabelecer a

ocorrência  ou  a  manutenção  de  qualquer  forma  de  vida  mais  complexa  (não

microscópica) enquanto o seu leito for cimentado. Além disso, quando da ocorrência

de fluxos maiores de água, a existência do solo cimentado diminui a rugosidade do

ambiente,  propiciando  que  o  fluxo  da  água  ocorra  em  maiores  velocidades.  A

cimentação do leito  é  prejudicial,  tanto em razão da maior  velocidade de vazão

gerada  pela  baixa  rugosidade,  quanto  pela  impossibilidade  da  existência  de

diversidades de ambientes que caracterizem biótopos diferentes.

Por fim, para a criação de ecótopos diversos, é importante que sejam criadas

soleiras e/ou paliçadas, pois estes permitirão a ocorrência de trechos distintos, que

criarão  zonas  com  acumulações  e  volumes  de  águas  diferentes.  Essa  maior

variedade de ecótopos possibilita o estabelecimento de sistemas ambientais maiores

e mais complexos. Como etapa complementar da criação destes biótopos, deve-se
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realizar  o  processo de plantio  de  espécies  aquáticas  pioneiras  com o intuito  de

recolonizar o leito do rio,  possibilitando o ingresso, posterior,  de outras espécies

dependentes  ou  mais  sensíveis.  Associadas  a  este  plantio,  deve-se  acrescentar

espécies  de  plantas  que  atuem  na  despoluição  das  águas.  Através  do  seu

crescimento acelerado e grande consumo de nutrientes (neste caso, substâncias

tóxicas poluentes), elas auxiliarão no processo de limpeza do Passinho, visualizada

esta  necessidade  através  das  já  citadas  análises  químicas  que  detectaram alta

concentração de poluentes devido a descargas de esgotos não tratados em seu

curso.

Estudos  realizados  pela  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária

(EMBRAPA,  2002)  apontam que algumas plantas despoluidoras são capazes de

retirar da água nutrientes e substâncias tóxicas, possibilitando que sejam criadas

condições favoráveis para a base alimentar de ecossistemas aquáticos. Espécies

como Lemnaceas ou lentilhas d'água são usadas no caso de águas servidas. Outras

espécies eficientes são  o  aguapé  (Eichhornia  crassipes),  a  alface-d'água  (Pestia

stratiotes),  a  orelha-de-onça (Slavinia  auriculata)  e  a taboa (Typha domingensis)

(EMBRAPA, 2002).

Ainda segundo este estudo, a biomassa gerada pode ser utilizada de diversas

formas:

A biomassa produzida pelas macrófitas pode ter vários fins, como forragem
para animais (peixes, suínos, aves etc.) adubo orgânico, indústria, obtenção
de  biogás,  entre  outros.  As  lemnáceas  podem  ser  utilizadas  até  como
alimento humano, rico em proteína (EMBRAPA, 2002).

As possibilidades de intervenções para a renaturalização de rios urbanos com

poucas  verbas  existem,  apenas  precisam  ser  exploradas  e  encaradas  como

possibilidades reais de atuação.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A readequação da convivência harmoniosa entre sociedade e meio ambiente

não se restabelece de maneira simples. Questões ambientais sempre foram tratadas

como segundo plano. Ainda mais se tratando de sociedades que ainda carecem do

mínimo necessário para uma sobrevivência digna. Medida simples que deveriam ser

metas mínimas de vida em sociedade, como o saneamento básico, não são tratadas

como foco quando outras questões, como acesso à alimentação, saúde e educação,

também não atingiram os patamares básicos que o ser humano deve ter acesso.

Apesar de parecer um trabalho que não traz um retorno compensatório, por

serem medidas pontuais de abrangência restrita, o trabalho de educação ambiental

não busca resolver por si só todos os problemas de uma comunidade. O resultado é

esperado é de médio/longo prazo, com a formação de crianças e jovens capazes de

fazer  a  leitura  e  compreensão  do  ambiente  que  eles  vivem,  e  através  do  seu

conhecimento  tornarem-se  agentes  multiplicadores  de  ações  de  valorização,

preservação e recuperação do meio ambiente.

Contudo, as ações que são tomadas não devem tornar estas comunidades

mais excluídas da sociedade ou punir cegamente os comportamentos inadequados.

A melhoria da convivência da sociedade com o ambiente deve passar pelo caminho

da  educação.  Não  adianta  simplesmente  remover  as  pessoas  que  habitam  às

margens do Passinhos em razão dos alagamentos,  ou de não ligarem o esgoto

cloacal das suas residências à rede de coleta de esgoto. Remover as populações

destas  residências  e  reassentar  em  outros  lugares,  muitas  vezes  distantes,  só

possibilitaria que o problema se replicasse,  em outra escala, em outro lugar.  Da

mesma forma  como  não  adiantaria  tentar  solucionar  o  problema das  enchentes

simplesmente alargando as margens e os leitos à jusante. Ações que mitigam o

problema e que compartem a responsabilidade sobre a resolução são mais eficazes

e mais fáceis de serem tomadas.

Baseado nestas ideias, como resultado da alteração no “Banhado Assunção”,

não espera-se solucionar definitivamente o problema de enchentes na Av. Brambila,

mas reduzir  a  frequência  e  a  intensidade  destes  eventos  hidrológicos extremos.
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Tudo isso sem descartar a importância de criar mais um espaço de convivência para

os alunos. O importante é que nesse processo a Escola não perca a sua história,

que ela mantenha registrado e que seja do conhecimento de todos os novos alunos

da história, da evolução e a importância atual daqueles espaços para a comunidade.

Da mesma forma, para a intervenção no leito  do Passinhos.  Sabe-se que

medidas simples não irão solucionar por completo os problemas da contaminação

das águas, nem das enchentes. Mas pode-se abrir um espaço de conhecimento e

diálogo entre a comunidade e o poder público. Como a comunidade pode auxiliar na

redução ou resolução destes problemas? Qual é o seu papel na questão? Somente

esperar  que  o  Estado  resolva  todos  os  problemas  não  é  uma  forma  viável  de

convivência.  Se as pessoas identificam problemas e possibilidades de resolução,

podem pedir o auxílio do Estado para isso, tanto trazendo conhecimento técnico,

como  intervindo  através  do  pedido  de  colaboração  de  outros  setores  como  a

universidade,  o setor privado e o terceiro setor que se apresenta, muitas vezes,

como a única vertente ativa da sociedade na forma de sociedade civil organizada

As possibilidades de intervenção e revitalização no Passinhos, por sua vez,

não  se  encerram  nestas  medidas  sugeridas.  Existe,  no  próprio  início  da  Av.

Cristóvão  Colombo,  um  grande  terreno  que  se  apresenta  aparentemente

abandonado, com um “galpão sem paredes” e uma pista de skate ao fundo. Este

local  seria bastante adequado para receber uma bacia de detenção com grande

capacidade,  devido  à  área.  Inclusive,  não  impossibilitaria  a  manutenção  e  a

ampliação das estruturas e espaços de lazer existentes no local, tornando-o também

uma área de convivência para a comunidade.

O objetivo deste trabalho não foi solucionar em definitivo todos os problemas

de relacionamento entre a comunidade e os recursos hídricos locais, mas nortear os

planos de ação e demonstrar  que existe  sim a possibilidade de tornar  melhor  o

ambiente em que vivemos. Ações simples, e também fazer com que cada membro

da sociedade tome parte e torne-se responsável pelo cuidado com o meio ambiente

produzem  grandes  resultados:  tanto  local  (elevação  da  qualidade  de  vida  de

autoestima da comunidade), quanto globalmente (com benefício para toda a vida na

Terra).
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