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RESUMO  

 

O trabalho surgiu do interesse pela ordenação e tratamento das margens ribeirinhas, 

buscando diagnosticar a relação estabelecida entre a sociedade e a proteção ambiental 

através da verificação das formas de uso e ocupação das margens do Rio da Madre, em 

Tubarão/SC. O objetivo geral da pesquisa é elaborar o diagnóstico urbano e socioambiental 

com base na metodologia proposta pelo Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro 

(PNGC) do Ministério do Meio Ambiente que compreende três etapas que representam 

sínteses progressivas da realidade. Os resultados apresentados da primeira etapa 

caracterizam o meio físico, por meio da análise dos aspectos relativos à cobertura vegetal, 

ocupação antrópica e qualidade da água. O diagnóstico urbano e socioambiental pode 

constituir-se em um instrumento de planejamento e gestão que agregue qualidade e valor 

às margens de corpos d'água, possibilitando maior apropriação da comunidade e o 

incremento de sua qualidade de vida beneficiando a permanência no espaço qualificado. 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Ao crescerem, as cidades perdem, recuperam, descobrem ou se deparam com novas 

identidades que lhe atribuem um diferencial, um valor. Os espaços em margens de corpos 

d’água podem ser considerados como estruturas com grande significado que contribuem 

para a identidade local e que devem se inserir na estrutura das cidades. 

 

A desarticulação entre a gestão ambiental e a gestão urbana é um dos fatores responsáveis 

pela degradação dos espaços em margens de corpos d’água. A legislação ambiental 

considera apenas funções ambientais, sem considerar importantes funções de urbanidade. 

Intervenções urbanas desconsideram, muitas vezes, a preservação ambiental destes 

espaços. Este fato acontece devido a uma visão estritamente ambientalista versus uma 

visão estritamente urbanística fazendo com que as relações ambientais nas margens dos 

corpos d’água acabem não se inserindo com a arquitetura e urbanismo do seu entorno, as 

transformações do espaço urbano e sua relação com o ambiente.   

 

Mello (2008) destaca que a desvalorização dos corpos d’água caracteriza a maior parte das 

áreas ribeirinhas e lacustres das cidades brasileiras e dois tipos de configuração espacial 

representam esta vertente: a) espaços em beira d’água privatizados, por meio de 

parcelamentos de baixa, média ou alta renda, nos quais os lotes chegam até a beira d’água 

e; b) remanescentes de área pública nos fundos de lotes, que em geral acabam por virar 



espaços degradados, comumente invadidos por edificações precárias, que muitas vezes 

avançam sobre o leito, por meio de palafitas ou aterros.  

 

O diagnóstico urbano e socioambiental é ferramenta para o conhecimento dos 

componentes urbanos e ambientais de uma determinada área, neste caso as margens do Rio 

da Madre, pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão. Serve para interpretar a 

situação urbana e ambiental problemática da área, a partir da interação e da dinâmica de 

seus componentes, relacionada aos fatores físicos, biológicos e socioeconômicos.  

 

A relevância do diagnóstico ambiental está relacionada à proposição de respostas aos 

questionamentos apresentados buscando estabelecer uma visão integrada dos múltiplos 

fatores envolvidos nas relações entre cidades e corpos d’água, buscando entender a 

constituição física das intervenções antrópicas nos espaços ribeirinhos e a relação entre as 

margens e a cidade, visando a preservação ambiental destes espaços. 

 

O estudo apresentado neste trabalho relata as características macrorregionais na qual 

insere-se o objeto de estudo, até o momento de aprofundar dados microrregionais e locais 

tais como geologia, hidrografia, densidade, poluição ambiental, vegetação e caracterização 

de trechos distintos da ocupação do Rio da Madre, sempre considerando o impacto do 

homem na natureza e a possibilidade de construir uma paisagem, um lugar, um habitat 

sustentável e em equilíbrio. 

 

2 O HOMEM E O SEU MEIO 
  

Vista do espaço, a Terra é um mundo – jardim, um planeta de vida, uma esfera verde e azul 

envolta numa atmosfera úmida (SPIRN, 1995). Mesmo vista de tão longe, mosaicos cinzas 

atestam um importante componente da natureza: o homem. 

 

A evolução lenta e constante do homem e a sua capacidade de adaptação ao ambiente 

instável, fez dele um ser altamente especializado apto a aprender e desenvolver qualquer 

profissão. A análise das profissões e aptidões do homem nos faz concluir que era adequada 

ao sítio escolhido para a passagem de sua vida e, entendê-las, permite uma melhor 

compreensão do planejamento urbano. 

 

Vários estudos analisam e estudam os locais onde a atividade humana e por consequência a 

ocupação ambiental do homem como construtor de paisagens foi preferencial. Habitamos a 

natureza, somos construtores da paisagem, somos seres que definem seu habitat através da 

transformação da natureza. Cada momento histórico tem uma paisagem, reflexo da relação 

circunstancial entre o homem e a natureza (LEITE, 1992). 

 

A história da civilização é um contínuo descobrimento de terras e do povoamento destas 

através da criação dos meios de transportes capazes de vencer distâncias cada vez maiores 

e obstáculos cada vez mais difíceis. É natural que a humanidade partisse dos pequenos 

vales, conquistasse os vales médios, estabelecendo-se depois as margens dos rios 

caudalosos; e, somente mais tarde, se aventurasse aos caminhos marítimos. Baías, 

estuários, confluências dos rios, margens de lagos são por excelência, cenários de vida 

urbana que caracterizam a nossa história (RIBEIRO, 1993). O estudo proposto enfoca a 

relação do homem com a paisagem em ambientes naturais ribeirinhos. 



 

3 ÁREA DE ESTUDO: RIO DA MADRE  

 

A pesquisa não pretende permanecer no estudo analítico dos rios, suas cidades e seu povo, 

mas sim, dentro do contexto dos homens como construtores de paisagens através do 

processo de transformação da natureza em habitat, aprofundar um caso específico do Rio 

da Madre. 

 

O Rio da Madre se caracterizou após o desvio do leito e a retificação da calha do Rio 

Tubarão, pertencente à bacia hidrográfica do Rio Tubarão (figura 1), com a finalidade de 

amenizar as cheias interrompendo a vazão nesse trecho do antigo. Como consequência, 

provocou-se um desastre ambiental neste trecho do Rio que foi desviado. O novo nome 

“Rio da Madre”, “Rio Seco” ou “Rio Morto” dá noção das proporções. Doenças 

infectocontagiosas, mau cheiro, degradação da fauna e flora fazem parte do quadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão (Fonte: Plano de 

Recursos Hídricos de Tubarão) 

 



O último diagnóstico realizado já possui mais de uma década, porém acredita-se que um 

diagnóstico socioambiental atualizado de caráter técnico e científico é o primeiro passo 

para enfrentar os problemas existentes com eficiência na tomada de decisões.  

 

3.1 Localização 

 

Localiza-se no município de Tubarão abrangendo as localidades do Campestre, Passagem, 

Andrino, Passo do Gado, Santa Luzia, Praia Redonda, Anita Garibaldi, Morrinhos, Mato 

Alto e Madre (10 Comunidades).  

A região tem grande importância sociocultural já que ali nasceu Anita Garibaldi heroína da 

Revolução Farroupilha. Tem grande importância econômica por tratar-se  de região rural 

altamente  produtiva  com localização  limítrofe ao perímetro urbano.  

 

3.2 Algumas características naturais e de ocupação regional na área de estudo 

 

De acordo com Caruso Jr. (1995), o sistema Laguna Barreira IV, está relacionado à última 

fase transgressiva pós-glacial, que atingiu seu auge a cerca de 5150 anos. Este evento 

possibilitou a formação de uma barreira arenosa próximo a uma planície costeira e à 

ingressão marinha pelos vales anteriormente escavados nesta planície, restabelecendo o 

sistema Lagunar que, acompanhando a posterior programação da barreira, evoluiu para um 

complexo de ambientes deposicionais. Esta porção da planície costeira engloba um 

conjunto de fácies relacionado a processos fluviais, deltáticos, eólicos e marinhos (SANTA 

CATARINA,1998). Para efeito do presente trabalho, algumas litofácies que possuíam 

algumas similaridades litológicas foram agrupadas, as quais serão escritas a seguir: 

 

a) Os depósitos lagunares formaram-se após a construção de barreiras litorâneas e 

dispõem-se, aleatoriamente, ao longo de toda região costeira. Litologicamente, são 

construídos por intercalações de material arenoso e material argiloso, muito rico em 

matéria orgânica. A deposição de materiais trazidos pelos corpos d’água vindos do 

continente, bem como material proveniente do rompimento das barreiras litorâneas e a 

deposição final do material em suspensão, originou uma sequência constituída por intensa 

interdigitação de fáceis arenosos e fáceis argilosos, que evidenciam as oscilações do nível 

do mar. As perfurações realizadas para pesquisa de carvão e turfa indicaram que estes 

depósitos paludais (turfeiras) alcançam espessuras variáveis de 3 m até mais de 8 m. Os 

depósitos arenosos, existentes sobre as turfeiras, possuem espessuras nunca superiores a 5 

m, e aqueles posicionados abaixo delas não foram avaliados porque são muito semelhantes 

aos depósitos marinhos/transicionais sotopostos. Os depósitos argilosos são constituídos de 

argila e silte de cor cinza-escuro a preto, muito rica em matéria orgânica.  

 

b) Os depósitos litorâneos recentes correspondem aos extensos campos de dunas e 

barreiras litorâneas, originadas através de processos marinhos e retrabalhamento eólico. 

Constituem acumulações de material arenoso, fino, essencialmente quartzoso, com grãos 

arredondados a subarredondados, cor cinza-clara. Também ocorrem areias finas, 

quartzosas, de cor amarelada, fosca, com algum cimento carbonático e ferruginoso 

(SANTA CATARINA,1998). 

 

c) Os depósitos paludais englobam as turfeiras que ocorrem nas proximidades de 

Jaguaruna, e os depósitos de lama ricos em matéria orgânica, que ocorrem na planície do 

Rio das Congonhas e Rio Jaguaruna. A origem destes depósitos está associada ao processo 

natural de colmatação de corpos aquosos costeiros que vão sendo progressivamente 



afogados e revegetados. Este fenômeno é bastante frequente na região costeira, no trecho 

compreendido entre Laguna e o sul de Araranguá. As perfurações realizadas para a 

pesquisa de turfa indicam que estes depósitos paludais (turfeiras) alcançam espessuras 

variáveis de 3 m até mais de 8 m. Os depósitos arenosos, existentes sobre as turfeiras, 

possuem espessuras nunca superiores a 5 m, e aqueles posicionados abaixo delas não 

foram avaliados  porque são muito semelhantes aos depósitos marinhos/transicionais 

sotopostos (SANTA CATARINA,1998).  

 

d) Depósitos Flúvio-deltaico-lagunares foram agrupados em depósitos argilo-arenosos e, 

subordinadamente, areno-conglomeráticos, originados a partir de diferentes processos 

deposicionais. De acordo com Caruso Jr. (1995), o baixo curso do Rio Tubarão constitui 

um delta intralagunar que atualmente progride sobre a margem sul da Lagoa de Santo 

Antônio. Na porção correspondente à planície sedimentar do baixo curso do Rio Tubarão e 

demais tributários, pode-se verificar variedade de depósitos de origem fluvial, deltaica e 

lagunar, que se interdigitam, constituindo um conjunto sedimentar complexo do ponto de 

vista genético. Caruso Jr. (1995) realizou sondagens na região próxima das cidades de 

Tubarão e Jaguaruna, a porção mais superficial deste pacote de sedimentos é constituída de 

material de origem predominante fluvial, proveniente das terras altas situadas a oeste que 

meandram ao drenar a planície costeira. Constituem depósitos de planície de inundação, 

diques marginais e de frentes deltaicas. Suas principais litologias, ainda de acordo com 

Caruso Jr. (1995), são depósitos de areias síltico- argilosas, mal selecionadas, siltes  e 

argilas com restos orgânicos vegetais, sendo comuns horizontes de  areias biodetríticas, 

intercaladas no pacote lamoso. Subordinadamente, ocorrem depósitos de cascalho e areia 

(SANTA CATARINA,1998). 

 

 

3.3 Hidrografia - Hipsometria 

 

A região compreende as bacias do Rio Tubarão, Rio Urussanga (M.E) e Rio D’una, que 

fazem parte da vertente atlântica. Apresenta um grande número de lagoas situadas nas 

bordas litorâneas os quais ocupam uma área de 342,69Km². A Bacia do Rio Tubarão, com 

5,100 Km², constitui-se na maior bacia da vertente do litoral de Santa Catarina. É composta 

por 13 rios e desemboca na lagoa de Santo Antônio drenando 14 municípios, todos com 

ocupação ribeirinha e atividade econômica com utilização dos rios. 

 

A Bacia do Rio D’una, com 540Km², é composta por 6 rios e desemboca na Lagoa Mirim. 

A Bacia do Rio Urussanga, abrange apenas 2 afluentes da margem esquerda do Rio 

Urussanga. 

 

3.4 Histórico socioeconômico ocupacional 

 

Os primeiros habitantes do litoral catarinense que entraram em contato com os europeus 

foram os índios da raça Tupi-Guarani, conhecidos como carijós, provavelmente 

descendentes daqueles humanos pré-históricos que subiram a costa da Ásia no Pacífico e 

atravessaram o Alasca e dali para as Américas.  

 

As tribos dos carijós situavam-se perto das lagoas vizinhas do mar, na foz dos rios, locais 

de pesca abundante. A medida que alimentavam-se do produto da pesca amontoavam as 

cascas dos crustáceos, ossos de peixe e animais ao redor de suas cabanas. Encontramos 

também vestígios de grandes fogueiras, ossada de tartarugas, ossada de baleia parcialmente 



carbonizada, ponta de flechas, utensílios cerâmicos, machado de pedra, ossadas humanas, 

cujo acúmulo veio a formar montes de até 30 metros de altura e diâmetro de 100 metros, 

chamados sambaquis. Os mais antigos registrados e datados pelo processo C.14 atingiram 

a idade de 8 000 anos (VETTORETTI, 1992). 

 

A existência de vários sambaquis, alguns próximos à orla marítima atual e outros próximos 

à área urbana de Tubarão, e em cotas diferentes, atestam as ingressões marítimas e as 

ocupações em sítios privilegiados. 

 

Passados milhares de séculos e de evolução diferenciadas em regiões distintas do planeta, o 

conhecido Tratado de Tordesilhas de 07 de Junho de 1494 divide o novo mundo entre 

Espanha e Portugal. O meridiano divisório passa exatamente na região de Laguna e vem a 

compor a Capitania Hereditária de Santana, dando origem aos primeiros núcleos do 

povoamento catarinense: São Francisco, Desterro, Laguna. A dizimação indígena é 

eminente e o desenvolvimento do estado inicialmente a partir daqueles três núcleos é fato 

consumado.  

 

Laguna, além de poder político e econômico decorrente da atividade portuária e intenso 

comércio, destaca-se pela posição estratégica que passa a permitir a ligação com o 

comércio do planalto catarinense, mais precisamente a região do povoado de Lages,  a qual 

faz parte da rota São Paulo e região dos pampas.  

 

Os tropeiros desciam o litoral catarinense, de Lages em direção a Laguna, subindo o Rio 

Tubarão e colonizadores sediados em Laguna subindo o rio Tubarão, navegável, formam 

ali um entreposto comercial que possibilita a criação da futura cidade de Tubarão 

(Entreposto Comercial do Poço Grande do Rio Tubarão). O comércio de cargas carregados 

nos lombos de animais pelos lageanos ou nos fundos das canoas pelos lagunenses dá início 

a ocupação pelo homem moderno das margens dos rios, em especial, de afluentes do Rio 

Tubarão no traçado do final de 1770. 

 

3.5 Rio da Madre: Berço da colonização intrarregional 

 

Os impactos ambientais naturais e produzidos pela ação humana (também naturais) 

ocorrem especificamente num braço do Rio Tubarão a caminho do mar. Estes impactos são 

semelhantes aos ocorridos em qualquer lugar do planeta, guardadas as proporções da 

relatividade de características locais.  

 

“A cidade moderna é uma máquina infernal que consome e desperdiça enormes 

quantidades de energias e matéria prima, produz montanhas de lixo, expele e derrama 

venenos. Esta máquina evolui constantemente, enquanto um exército de instituições e 

indivíduos monta e desmonta a máquina, resolve problemas individuais e gera uma 

multidão de novos problemas. O ar, o solo, a água e os organismos vivos da cidade 

absorvem esta atividade caótica com uma manifesta perturbação na estrutura, na população 

e no fluxo dos recursos e energias” (SPIRN, 1995).  

 

Se fossem irreversíveis, lineares e contínuas a inter-relação homem x natureza não nos 

valesse a dedicação de tempo em estudos ambientais. Porém, as ações, assim como os 

agentes naturais humanos, são mutáveis e estudar o processo nos aponta para as mudanças 

de paradigma e consciência coletiva que vão permitir a evolução sustentável da natureza, 

do homem e seu habitat urbano. A melhoria substancial ocorrerá apenas através de 



esforços coordenados dos legisladores, nos órgãos públicos e corporações, instituições 

privadas, dos profissionais em planejamento e projeto, dos cientistas naturais e sociais, dos 

humanistas, enfim, de todos os cidadãos.  

 

“As cidades modernas oferecem o estímulo, a diversidade e os recursos naturais de suas 

predecessoras, bem como uma aproximação com a natureza e com as dinâmicas dos 

processos naturais. Ar fresco e água pura, espaços livres e confortáveis e o uso econômico 

dos recursos e energia são características valiosas da vida na cidade (SPIRN, 1995)”.  

 

Observamos que a característica da paisagem ambiental pode ser dividida em 3 

microrregiões mais ou menos homogêneas. 

 

a) Trecho 1 – 1Km 

O trecho inicial apresenta bom desnível, poucos agentes poluidores, poucos edifícios, não 

ocorrendo poças d’água fermentada ou putrefada. 

 

b) Trecho 2 – 9 Km 

O trecho apresenta pequeno desnível, possui intensa ocupação irregular com grande 

quantidade de edifícios que despejam esgoto direto no rio, e contribuição de valas de 

drenagem pluvial e urbana. A área é mais poluída, com putrefação da água. 

 

c) Trecho 3 – 14 Km 

O trecho apresenta pequeno desnível, com pouca velocidade do fluxo aquoso. Existência 

de grande quantidade de obstrução do leito com ocorrência de estradas e pontilhões. 

Diminuição da ocupação de edifícios nas margens e diminuição de esgoto doméstico. A 

água apresenta produtividade orgânica decorrente da decomposição no trecho 2, com a 

presença de algas diatomáceas que oxigenam a água e peixes. É o trecho de sedimentação 

final, com recuperação parcial da qualidade ambiental na sua foz. 

 

4  METODOLOGIA 

 

Os métodos e técnicas empregados consolidam o conhecimento técnico a respeito do 

desempenho esperado em margens de corpos d’água, especialmente nas margens do Rio da 

Madre, em Tubarão/SC, e identifica os valores desejados e esperados por seus usuários na 

relação com a cidade e na preservação ambiental.  

 

Como base, foi adotada a metodologia proposta pelo Programa Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC) do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 

Legal MMA - contida em OGATA (1995) que compreende três etapas que representam 

sínteses progressivas da realidade. 

 

A primeira etapa corresponde ao diagnóstico do meio físico, onde são realizadas análises 

dos aspectos relativos à cobertura vegetal, efetuando-se, em seguida, a compartimentação 

da área em unidades geoambientais para as quais são identificadas e caracterizadas as 

potencialidades e restrições ao uso do solo, com base nas legislações ambientais vigentes 

no país.  

 

A etapa dois consiste na elaboração do diagnóstico do meio urbano e socioeconômico, 

constando da caracterização do processo de ocupação do território - abordado através da 



análise da dinâmica populacional, fundiária, urbano-industrial e produtiva da área -  bem 

como do mapeamento e caracterização das formas de uso e ocupação do solo ali existentes.  

 

A terceira etapa consiste no cruzamento das sínteses parciais acima descritas resultando no 

diagnóstico socioambiental, contendo, além dos principais aspectos abordados nos 

diagnósticos do meio físico e do meio socioeconômico, uma síntese dos problemas ou 

conflitos que afetam negativamente os recursos naturais e culturais da área. 

 

O desenvolvimento das três etapas acima contribui na construção de um instrumento de 

avaliação destes espaços que possibilitará na tomada de decisão durante o processo 

projetual nestas áreas qualificando a proposta resultante quanto às necessidades físicas e 

ambientais. Para aplicação do método devem ser desenvolvidas as seguintes etapas:  

 

4.1 Definição e caracterização da área de estudo:  

 

a) Delimitação das Áreas de Preservação Permanente – APP ao longo do Rio da 

Madre. Devido a atual legislação (Código Florestal/2012) as faixas de APP para os 

rios com largura de 10 a 50m é de 50m;  

b) Delimitação e caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão;  

c) Definição da área de estudo da APP do Rio da Madre por meio das geotecnologias; 

d) Verificação de fotos georreferenciadas das residências; 

e) Levantamento fotográfico identificando a distância das casas até o rio.  

 

4.2 Pesquisa de campo: 

 

a) Levantamento das casas existentes dentro da faixa de proteção – APP 

(distanciamento do rio, condições dos imóveis, presença de fossa séptica ou algum 

tipo de tratamento de esgoto, histórico das edificações e documentação das mesmas 

– matrícula, título de propriedade); 

b) Levantamento e análise do uso e ocupação do solo na faixa de proteção;  

c) Aplicação de questionário socioeconomico com as famílias existentes 

(aproximadamente 200 famílias). 

 

4.3 Processamento e análise das informações:  

 

a) Formulação de instrumento para diagnóstico ambiental das margens do Rio da 

Madre visando a avaliação dos atributos de urbanização;  

b) Tabulação das informações obtidas – confecção de planilha eletrônica; 

c) Acompanhamento e análise do processo, verificando a pertinência dos requisistos 

propostos, metodologia e avaliação do potencial enquantro instrumento de 

qualificação das margens de corpos d’água urbanos.  

 

Nos propomos, neste trabalho, a apresentar uma reflexão sobre o habitat do homem com o 

objetivo de ampliar nosso entendimento de natureza e apresentar uma síntese de resultados 

alcançados na primeira etapa da pesquisa.  

 

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 



Os resultados da primeira etapa que caracterizam o meio físico, em relação as 

características físicas e de gênese, vegetação, qualidade da água e ocupação humana e 

atividades socioeconomicas, são apresentados a seguir. 

 

4.1 Características físicas e de gênese       

 

Possui atualmente 24km de extensão por 300m de largura e 1,00m de profundidade em 

média e em cota próxima a 0,00 em relação ao nível do mar. Antigamente chamado Rio da 

Madre tinha uma extensão maior, fazia parte da decomposição em diversos braços do rio 

Tubarão a caminho das lagoas e do mar. A catastrófica enchente que toda a região sofreu 

no ano de 1974, que registrou mais de 1.000 mortes, resultou na execução de projetos de 

retificação do Rio Tubarão, o qual alterou totalmente as características do Rio da Madre.  

 

Com alguns projetos executados no Rio, houve um aumento da velocidade do escoamento 

das águas; diminuição da distância até o deságue nas lagoas já que os meandros existentes 

tornavam o percurso excessivamente longo; eliminação da possibilidade de ocorrências de 

catástrofes semelhantes aumentando por consequência a segurança da população urbana 

que ocupa a planície de inundação do rio, área de risco permanente. 

 

Porém, um dos efeitos colaterais da retificação da calha principal foi o rebaixamento do 

lençol freático da região em mais de 3 metros. Este fato criou um desnível entre o Rio 

Tubarão e a embocadura do antigo Rio da Madre, que teve seu fluxo de água interrompido. 

O fluxo atual natural de água ocorrem quando há cheias, já que sua embocadura encontra-

se em nível acima da linha da água média do rio Tubarão, pelo qual é alimentado, pela 

contribuição de valas de drenagem urbana, naturais e construídas; águas das chuvas; 

influências das marés (salinização, lavagem da calha). Atualmente, um conjunto de moto-

bombas mantém o fluxo contínuo de 5 000 m³/h como uma tentativa de revitalizá-lo.  

 

4.2 Vegetação 

 

A vegetação nativa é praticamente inexistente. Este fato está provavelmente relacionado 

com a ocupação urbana e rural. A vegetação predominante é rasteira, constituídas por 

pastagens naturais e artificiais, arbustos e árvores de pequeno porte, cultivo de arroz e 

oleícolas diversas. É importante ressaltar que praticamente em toda a extensão do rio, 

sobre o leito do mesmo, existe o predomínio de plantas aquáticas (alface d’água e aguapés) 

e plantas não aquáticas (brachiárias). 

 

4.3 Ocupação humana e atividades socioeconômicas 

 

Cerca de 3.000 famílias, 9.000 habitantes, com atividades diversas ocupam suas margens e 

arredores. As atividades econômicas principais, além do comércio e pequenas prestações 

de serviço, envolve a rizicultura, olericultura e pecuária de corte e de leite e pequenas 

agroindústrias, totalizando uma área de 6.000ha produtíveis. É necessário um 

cadastramento completo do uso do solo atual e potencial de crescimento informal já que 

parte da área (margens) é de preservação permanente, com continua ocupação desordenada 

e clandestina.  

 

O aumento futuro da densidade demográfica pode ser previsto, assim como o aumento do 

impacto causado pela superpopulação. É importante caracterizar a tipologia das 

construções bem como o perfil socioeconômico de seus habitantes. 



4.4 Qualidade da água 

 

Como foi demonstrado o rio apresenta em quase toda a sua extensão pontos de agentes 

poluidores da água, a qual é utilizada nas atividades agropecuárias já apontadas, além da 

salinidade decorrente do efeito da maré. O conjunto moto-bomba que regularizou o fluxo 

da água, corrigindo um efeito colateral da retificação de Rio Tubarão, diluiu a 

contaminação das águas mas não a eliminou. Pelo contrário, com a diluição da 

contaminação e mascaramento do problema, incentivou-se o aumento dos agentes 

poluidores com a densificação da região. A própria natureza, apesar do descaso e 

irresponsabilidade das ações do homem, tem colaborado: as alfaces-d’água e aguapés 

alimentam-se dos detritos orgânicos, oxigenam e melhoram a qualidade da água. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O artigo pretendeu demonstrar que o ambiente em equilíbrio e a cidade sustentável são 

exequíveis, com a ação de legisladores, instituições, planejadores, governos, ONGS, 

cientistas, e o trabalho individual e responsável de cada cidadão. 

 

Além das consequências ambientais, causadas pelos agentes da natureza, que um rio senil e 

assoreado pode apresentar, a ação humana alterou totalmente a região, criando uma nova 

paisagem e gerando uma quantidade imensa de resíduos. Apresentamos uma relação do 

levantamento in loco destes principais elementos de alteração ambiental, fruto da atividade 

humana: 

 

a) Construção de edifícios – regulares e irregulares; 

b) Pavimentação do solo – estradas; 

c) Implantação de redes de abastecimento – água, energia, telefone, esgoto; 

d) Geração e deposição irregulares de resíduos – lixo orgânico e inorgânico;  

e) Construção de pontilhões e estradas no leito do rio. 

 

A metodologia proposta pretende diagnosticar a situação atual das margens do Rio da 

Madre e o atendimento de necessidades físicas e ambientais e, sobretudo, valores desejados 

e esperados de sustentabilidade ambiental. As alternativas de soluções para o problema do 

Rio da Madre são tema para a continuação deste estudo. Acreditamos que a solução para 

estas áreas é a sua revitalização, um saneamento de qualidade, para evitar a contaminação 

do rio e manter preservada toda a área ao longo do rio onde não possuem edificações 

irregulares.  
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