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Resumo 

 

Oliveira, Maria Clara. A transposição do leito do Arroio Santa Bárbara, 
Pelotas/RS: Utilização de SIG na análise temporal de uma obra de 
drenagem urbana 2017. 62f. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas. 
 
A relação das cidades com os cursos d’água historicamente tem sido complexa 
e nem sempre harmoniosa. A expansão urbana da cidade Pelotas atingiu as 
margens do Arroio Santa Bárbara nas primeiras décadas do século XX. A ele 
estavam associados problemas de inundação, mau cheiro e proliferação de 
vetores de doenças. A solução adotada foi a construção de um canal 
desviando o curso para fora da zona urbana e o aterramento do leito natural. 
Tal ação não resolveu os problemas de inundação e a ocorrência de 
alagamentos ainda é comum nas regiões do antigo leito. O objetivo deste 
trabalho foi analisar os efeitos desta obra de drenagem urbana ao longo do 
tempo, utilizando para isso o Sistema de Informações Geográficas (SIG). 
Foram selecionados três eventos extremos antes e três após a transposição do 
leito. As áreas mais atingidas foram mapeadas e correlacionadas aos dados 
planialtimétricos do município com a utilização do Software Quantun Gis. O 
resultado obtido foi que as águas pluviais dentro da bacia do Arroio Santa 
Bárbara tendem a escoar em direção ao antigo leito, o qual levava ao exutório 
da bacia. A impermeabilização da zona urbana dentro da bacia, bem como a 
ocupação das áreas de várzea do arroio intensificam os problemas de 
alagamentos. Por fim, foi verificada a importância da utilização de instrumentos 
como o SIG no planejamento urbano-ambiental e no gerenciamento destas 
áreas. Tanto para determinar possíveis medidas compensatórias, como para a 
gestão das áreas de várzea que ainda não foram ocupadas e para as quais 
estão previstas a instalação de grandes empreendimentos de interesse social e 
que, se não adotadas as devidas medidas de prevenção, podem vir a provocar 
sérios danos sociais e econômicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Drenagem urbana, planejamento ambiental, Sistemas de 
informação Geográfica; Arroio Santa Bárbara, Pelotas (Brasil). 

 



 

 

Abstract 

 

Oliveira, Maria Clara. The transposition of the Santa Bárbara stream bed, 
Pelotas / RS: Use of GIS in the temporal analysis of an urban drainage 
work 2017. 62p. Course Conclusion Paper (TCC). Graduation in Environmental 
and Sanitary Engineering. Federal University of Pelotas, Pelotas. 
 

The relationship between cities and watercourses has historically been complex 
and not always harmonious. The urban expansion of the city of Pelotas reached 
the banks of the Santa Barbara Stream in the first decades of the 20th century. 
Problems of flooding, bad smell and proliferation of disease vectors were 
associated to it. The solution adopted was the construction of a canal diverting 
the watercourse out of the urban zone and the grounding of the natural water 
channel. This action did not solve the flooding problems and the occurrence of 
floods is still common in the regions of the channel. The objective of this study 
was to analyze the effects of this urban drainage job over time using 
Geographic Information System (GIS). Three extreme events were selected 
before and after the transposition of the water channel. The most affected areas 
were mapped and correlated to the planialtimetric data of the municipality using 
the Quantum GIS Software. The result obtained was that the rainwater inside 
the Santa Barbara Stream basin tends to runoff towards the direction of the old 
water channel that used to lead to the drainage basin. The ‘waterproofing’ of the 
urban area within the basin, as well as the occupation of floodplain areas 
intensify the problems of floods. Finally, it was verified the importance of using 
instruments such as GIS in urban-environmental planning and in the 
management of these areas. Both to determine possible compensatory 
measures and to manage floodplain areas that have not yet been occupied and 
for which the installation of large developments of social interest are planned 
and that, if not taken the necessary preventive measures, may cause serious 
social and economic damages. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: urban drainage; environmental planning; Geographic Information 
System (GIS); Santa Barbara Stream, Pelotas (Brazil).   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente a humanidade procurou se instalar junto aos corpos 

hídricos, de forma que a maioria as cidades tiveram início a partir de pequenas 

aldeias sediadas próximas a rios (BAPTISTA e CARDOSO, 2013). Atualmente 

a situação ainda é a mesma, o entorno dos corpos hídricos vão sendo 

ocupados em função do crescimento das áreas urbanizadas e, em muitos 

casos, por populações de baixa renda (TUCCI, 2006).  

No entanto, a expansão de áreas urbanas sem planejamento provoca 

impactos diretos sobre os recursos hídricos. A poluição dos corpos hídricos e 

dos lençóis freáticos causada pelo lançamento de esgotos ou efluentes 

industriais acarreta a falta de água potável, enquanto o aumento de áreas 

impermeabilizadas e as alterações na topografia dos terrenos geradas pelas 

edificações alteram os cursos d’água provocando inundações quando ocorrem 

médias ou grandes precipitações (VALENTE, 2013). 

De acordo com Tucci (1997) a urbanização acelera a frequência de 

inundações devido ao aumento das vazões máximas de escoamento, do 

aumento da produção de sedimentos e da contaminação das águas e pela 

redução da evapotranspiração do escoamento subterrâneo e do lençol freático. 

A urbanização de Pelotas não foi diferente. A cidade, nos seus 

primórdios, se desenvolveu em função das charqueadas estabelecidas às 

margens do Canal São Gonçalo (sul), do Arroio Pelotas (leste) e do Arroio 

Santa Bárbara (oeste). Como esta atividade provocava uma série de 

inconvenientes devido aos resíduos gerados, mau cheiro e consequente 

atração de insetos, no início do século XIX a sede do povoado foi instalada em 

um local alto, seco e longe dos transtornos causados pela produção do 

charque (SOARES, 2002).  

Entretanto, ao longo do século XIX a urbanização começou a se 

expandir em direção ao Arroio Santa Bárbara e em 1921 este já estava 

envolvido pela malha urbana. Vegetação suprimida, ruas pavimentadas e 

aumento de edificações dificultavam o escoamento natural das águas, 

agravando a ocorrência de enchentes que passaram a ocorrer nos arredores 
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das várzeas da cidade. Algumas destas de grande proporção, como as 

ocorridas em 1941 e 1956 e, já neste século, a de 2004 (PETER, 2004).  

Na primeira metade do século XX indústrias começaram a se instalar 

próxima às margens do Arroio Santa Bárbara, isto facilitava o transporte de 

matérias primas e produtos e permitia que seus resíduos fossem lançados 

diretamente no arroio. Os funcionários destas indústrias passaram a construir 

suas casas nas mesmas áreas por estarem próximas a seus locais de trabalho. 

Assim, o arroio foi assoreado e poluído, transformando-se em um transtorno 

para a cidade. Nas primeiras décadas do século XX relatórios de saneamento 

alertavam para a necessidade de se tomar providências para a resolução do 

problema. Na década de 1960 a população também se manifestava por uma 

solução. O arroio provocava enchentes, mau cheiro e transbordamento de 

valetas (PETER, 2004). 

Em 1968 foi construída a barragem do Arroio Santa Bárbara para 

captação de água potável e regularização das enchentes. O trecho que 

cruzava a área urbana foi aterrado e o arroio foi canalizado tendo seu curso 

desviado para fora da área urbana (SANEP, 2017).  

Ainda que o arroio tenha sido aterrado na área urbana, na década de 

1970 a ocorrência de alagamentos e enchentes às margens do Santa Bárbara 

ainda eram frequentes, o que levou a Prefeitura a implantar o projeto CURA - 

Comunidades Urbanas de Recuperação Acelerada, que complementava o 

Projeto Santa Bárbara com obras de pavimentação, drenagem, abastecimento 

de água, redes coletoras de esgotos e algumas redes elétricas (HANSMANN, 

2013). O mesmo autor destaca outros projetos realizados pela Prefeitura 

Municipal para resolver os problemas de drenagem urbana. No entanto, de 

doze eventos que provocaram inundações em Pelotas entre os anos de 1941 e 

2009, nove atingiram a área do antigo leito do Arroio ou suas margens. 

O antigo leito do Arroio Santa Bárbara é parte da microbacia e atua 

como um curso da macrodrenagem da área urbana. Para Tucci (2012), a 

macrodrenagem refere-se às intervenções em fundos de vale que coletam 

águas pluviais providas de sistemas de microdrenagem ou não. 

 Logo, considerando que o escoamento superficial é impulsionado pela 

gravidade para cotas mais baixas (TUCCI, op. cit.) a área do antigo leito do 
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Arroio Santa Bárbara e suas margens ainda recebem o escoamento superficial 

das áreas mais altas. 

Neste contexto, o presente trabalho busca fazer uma comparação dos 

focos de enchentes e inundações antes e depois do desvio do Arroio Santa 

Barbara. Como para tal torna-se necessário a utilização de ferramentas que 

possam associar os pontos de enchentes e alagamentos mais frequentes com 

os dados topográficos e hidrográficos da área urbana de Pelotas, utilizaremos 

os Sistemas de Informação Geográfica - SIG. Estes sistemas permitem a 

realização de análises espaciais complexas possibilitando formar e alternar 

cenários, utilizando e integrando diferentes dados, os quais podem ser 

processados e correlacionados aumentando a capacidade de análise 

(LEANDRO, 2016). 

Este trabalho consiste em quatro partes: inicialmente teremos a 

apresentação dos objetivos, do referencial teórico e da metodologia empregada 

na nossa análise, a seguir apresentaremos o histórico de nossa área de estudo 

e os resultados e as discussões. Finalizaremos com as conclusões.  

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar a ocorrência de cheias em torno do leito original do canal Santa 

Bárbara, antes e depois da transposição deste corpo hídrico utilizando como 

ferramenta as análises de Sistemas de Informação Geográfica. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 A partir do objetivo geral e para seguimento da pesquisa foram traçados 

os seguintes objetivos específicos: 

- Realizar levantamento de imagens aerofotogramétricas antes e depois da 

transposição do leito do Arroio Santa Bárbara; 

- Georreferenciar as imagens aerofotogramétricas; 

- Correlacionar as ortofotos com os dados topográficos da área utilizando SIG; 

- Elaborar mapas de identificação das áreas com maior incidência de cheias ao 

longo do canal em seu curso natural e do leito seco após a canalização; 
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- Associar técnicas de retificação de canais e o tratamento dado ao antigo 

leito do Arroio Santa Bárbara às concepções atuais de planejamento 

ambiental-urbano. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Desenvolvimento urbano e planejamento ambiental 

 

 Conforme colocado anteriormente, historicamente a maioria das cidades 

surgiram e se desenvolveram atreladas aos cursos d’água. Dependente da 

água para sua subsistência, o homem a utiliza para consumo, higiene, 

atividades agrícolas e, principalmente nas primeiras cidades, como facilitadora 

do comércio e da comunicação. Assim, a presença de uma fonte de 

abastecimento de água para a população e para as atividades econômicas é 

condição imprescindível para o desenvolvimento (BAPTISTA e CARDOSO, 

2013). 

 Até a primeira metade do século XX a indústria era a grande 

empregadora nas cidades e buscava instalar suas fábricas próximas aos 

cursos d’água, áreas portuárias e ramais ferroviários, normalmente localizados 

nas proximidades dos centros urbanos. A aglomeração destas atividades atraiu 

população para a proximidade destas áreas, normalmente em residências de 

baixa qualidade (CORRÊA, 1989). O crescimento acelerado da população e da 

área urbana afetou os cursos d’água que não receberam a devida atenção e o 

tratamento adequado para sua manutenção e resiliência.      

A expansão urbana não planejada provoca vários impactos sobre o meio 

ambiente. O aumento do consumo de recursos naturais, da ocupação do solo, 

do desmatamento e da consequente geração de resíduos e rejeitos provocados 

pela urbanização acaba provocando desequilíbrios ambientais com 

consequências desastrosas. Aumento de áreas impermeabilizadas, poluição 

das águas, ocupação de áreas de várzea e até mesmo alterações no balanço 

hídrico, podem ser citados como alguns deles e são responsáveis por 

enchentes, alagamentos, inundações e escassez de água potável (TUCCI, 

2012).  

O atual modelo de urbanização promove a divisão das cidades em “a 

cidade formal” e a “cidade informal”. A primeira é dotada de infraestrutura, 

amparada pela gestão municipal e normalmente abriga os centros e os bairros 

de classe média e alta. A segunda é composta por bairros pobres, favelas, 

ocupações em áreas de risco e tem como moradores a população de baixa 

renda, a maioria migrantes da zona rural para a zona urbana em busca de uma 



14 
 

 

 

melhor qualidade de vida. E é a cidade informal que é mais fortemente atingida 

pelos impactos decorrentes da urbanização. Falta de água potável, enchentes, 

alagamentos, ou deslizamentos são comuns nestas áreas (TUCCI, 2006). 

De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, (2013), o 

número de casos de alagamentos registrados no Brasil no período de 1991 a 

2001 era em média 4,5 eventos/ano, passando para 42 eventos/ano no período 

de 2002 a 2012. O estudo aponta a urbanização desordenada, ausência de 

planejamento e melhora na coleta de dados como responsáveis pelo aumento 

da média. A Região Sul é a segunda mais atingida por estes eventos, com 29% 

dos casos registrado no período de 1991 a 2012. As cidades mais atingidas, 

Curitiba, no Paraná e Joinville em Santa Catarina, a primeira com população 

superior à 1.751.907 habitantes e a segunda com mais de 515.288 habitantes, 

o que reitera a urbanização e impermeabilização do solo como as principais 

causas dos alagamentos. 

Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Hansmann, (2013) aponta seis casos 

de alagamentos de grandes proporções no mesmo período. Dos quais 

destacamos o de 2004, que atingiu 22 comunidades, deixou 900 desabrigados 

e ainda provocou a falta de abastecimento de água devido ao extravasamento 

dos mananciais usados para captação de água além de entupimento de 

bombas. 

Estes e outros problemas provocados pela urbanização ressaltam a 

necessidade de que se faça o planejamento ambiental, o qual precisa ser 

considerado no planejamento da expansão urbana. Aguiar (2016, p. 78) define 

planejamento ambiental como  

o processo que promove continuamente a sistematização de um 
conjunto de ações coordenadas a fim de preservar, controlar e 
conservar o meio ambiente em uma determinada área (região, bacia 
hidrográfica, município, cidade) em consonância com o processo de 
desenvolvimento que se deseja alcançar. 

 

Até os anos 70 do século passado a componente ambiental era pouco 

levada em consideração no planejamento urbano que tinha um caráter 

estritamente normativo (do que podia ou não ser construído) e funcionalista (de 

separar as funções – comércio, indústria, lazer, residências – na cidade), sendo 

o ambiental um caso à parte no planejamento. A partir dos anos 1980, e 

especialmente após a Conferência Rio-92, a consciência ambiental fez com 
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que o planejamento urbano incluísse a componente ambiental nos seus 

objetivos e preceitos, buscando a não separação sociedade-natureza e eliminar 

o conflito urbano X ambiental, tentando convergir seus interesses. Ou seja, o 

planejamento urbano foi valorizado com a presença da componente ambiental 

e o planejamento ambiental evoluiu ao ter que pensar o componente urbano 

(FÓRUM GLOBAL, 1992). 

Esta mudança de concepção permitiu o desenvolvimento de vários 

instrumentos utilizados no planejamento ambiental. O Zoneamento Ecológico-

Econômico (ZEE), o Plano Diretor Municipal, o Plano da Bacia Hidrográfica, o 

Plano Ambiental Municipal, a Agenda 21 Local e o Plano de Gestão Integrada 

da Orla, além dos planos setoriais ligados à qualidade de vida no processo de 

urbanização devem propor ações preventivas e normativas que tornem mais 

eficientes a utilização do espaço urbano e conservação do patrimônio 

ambiental urbano (BRASIL, 2017). 

 

2.2. Drenagem urbana  

 
Inicialmente o entendimento de drenagem urbana consistia em adotar 

medidas estruturais cujo principal objetivo era a remoção de águas pluviais a 

fim de evitar prejuízos e riscos de inundações. No entanto, havendo uma visão 

mais integrada do ambiente urbano e das relações entre os sistemas que o 

compõe é possível compreender que drenagem urbana é um conjunto de 

medidas que inclui políticas públicas, planejamento a curto e longo prazo, 

tecnologia de projetos e operações somados às campanhas de educação e 

esclarecimentos da opinião pública (TUCCI, 2012). 

Foi no início do século XX que as grandes cidades brasileiras entraram 

em um período de urbanização e modernização e passaram a priorizar a 

higiene, a saúde pública e o ensino de novos hábitos à população. Este 

“movimento higienista” começa então a levantar as questões de saneamento 

(GÓIS JUNIOR, 2007). 

Segundo Roman (2015), dentro deste período começaram a se 

desenvolver os sistemas de drenagem urbana, os quais também adotavam os 

princípios higienistas. O objetivo principal era o afastamento das águas nocivas 

à saúde. Este conceito baseia o sistema de drenagem em condutos, 
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preferencialmente subterrâneos para escoamento das águas direto aos corpos 

receptores. 

Hoje a drenagem urbana está classificada como um dos pilares do 

saneamento básico, o qual é definido pela Lei Federal nº 11.445/2007 como 

um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de 

abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas (BRASIL, 2017).  

Para o Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre - DEP (2005), 

o aumento e frequência de inundações, bem como a redução da qualidade da 

água provocados pelo desenvolvimento urbano está atrelado à antiga 

concepção de drenagem urbana, cujo objetivo principal era de escoar a água 

precipitada o mais rápido possível para jusante, provocando o aumento da 

vazão de escoamento e consequente inundação destas áreas. Outro fator 

agravante é a ocupação das áreas ribeirinhas que dificultam o escoamento e 

resultam em prejuízos evidentes quando os rios inundam o seu leito maior. 

Ainda de acordo com o DEP (2015), a solução para este tipo de impacto 

seria a implantação de medidas de controle com uma visão de 

desenvolvimento sustentável no ambiente urbano. Atualmente é unanime entre 

os pesquisadores da área de drenagem, que o aumento da vazão não deve ser 

transferido para jusante, devendo-se priorizar a recuperação da infiltração 

natural. As áreas ribeirinhas só podem ser ocupadas após zoneamentos que 

contemplem as enchentes; as bacias hidrográficas devem ser consideradas 

como um todo e não só como a área do município; e a prioridade são as 

medidas não-estruturais.  

Para que tais medidas possam ser implementadas é preciso que se 

elabore um Plano Diretor de Drenagem Urbana, o qual deve apresentar a 

caracterização de desenvolvimento do local, bem como as vazões e volumes 

máximos para várias possibilidades de ocorrências; previsão de utilização de 

reservatórios para amortecimento de cheias, com critérios de dimensionamento 

e objetivos secundários; e alternativas para melhoria da qualidade da água 

(DEP, 2015). 

Tucci (1997) defende que o Plano Diretor de Drenagem Urbana seja um 

componente do Plano Diretor Urbano, já que a ocupação do solo interfere 
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diretamente no sistema de drenagem. Dentro desta perspectiva ele divide o 

controle de enchentes em duas filosofias: o controle para a macrodrenagem, 

que preconiza a reserva de espaços urbanos para parques laterais ou lineares 

aos rios que formam a macrodrenagem para amortecimento das enchentes e 

retenção dos sedimentos; e o controle para as áreas ribeirinhas, que se baseia 

no zoneamento das áreas de inundação, classificando quais os riscos de 

ocupação e estabelecendo critérios de construção.   

Para que se torne possível aplicar efetivamente esta nova concepção de 

drenagem, com integração urbanística, participação da sociedade e sempre na 

busca pela renaturalização e revitalização dos corpos hídricos, Souza (2013) 

aponta algumas dificuldades como a aplicação prática de pesquisas, 

parametrização das novas técnicas e debate integrado em várias áreas do 

conhecimento. 

 

2.3. Retificação de canais como instrumento de planejamento urbano 

 

 No sistema de drenagem “clássico”, de acordo com Kobayashi et. al. 

(2008), o principal objetivo é a remoção rápida do excesso de águas pluviais 

utilizando medidas estruturais como galerias que escoam as águas e as 

lançam à jusante. Neste sistema os rios são comumente canalizados e 

retificados para evitar enchentes, no entanto tal prática aumenta a vazão de 

escoamento e apenas transfere o problema para jusante. 

 Para Souza (2003), esta abordagem é consequência da forma de 

ocorrência da expansão urbana, na qual as áreas alagadiças naturais são 

ignoradas e ocupadas passando a criar um problema de drenagem. Sendo 

assim, fica sob a responsabilidade da rede de drenagem a solução para 

qualquer tipo de alagamento. Outra questão abordada pelo autor é a utilização 

da poluição dos rios como justificativa para a canalização. Os rios passam a 

ser vistos como canais de esgotos e a única solução é afastar estas águas 

poluídas. Muitas vezes estas canalizações são enterradas e os rios deixam de 

fazer parte da paisagem urbana. 

 Cabe salientar que as técnicas de retificação e canalização de rios não 

apresentam somente aspectos negativos. Estas podem trazer benefícios como 
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a melhora do traçado para a navegação ou a interligação de sistemas 

reservatórios. No entanto é preciso cautela, pois a alteração pode trazer 

consequências indesejáveis como o rebaixamento do lençol freático, transporte 

de sedimentos ou aumento das velocidades de ondas de enchentes 

(BRIGHETTI, S.D.). 

 Considerado o maior engenheiro sanitarista do Brasil, Francisco 

Saturnino de Brito teve ampla atuação em diversas cidades do Rio Grande do 

Sul no período de 1908 e 1929. Tinha como concepção que as obras para 

saneamento das cidades  

compreendiam, conforme a necessidade e realidade social, no 
enxugamento de águas superficiais estagnadas; drenagem (valas e 
condutos subterrâneos) do subsolo das regiões pantanosas 
circunvizinhas; retificação dos cursos de água; dessecamento de 
pântanos, arrasamento de morros, arborização do solo, aterro, 
suprimento de água potável, esgotos pluviais e sanitários; habitações 
salubres (familiares, coletivas, fábricas, hospitais etc.); calçamentos, 
iluminação artificial, jardins e remoção e incineração do lixo (LOPES, 
2013, p.73). 
 

Ainda que Saturnino de Brito já tivesse uma visão mais holística da 

urbanização e já considerasse a paisagem urbana podemos verificar até hoje, 

nas cidades onde ele atuou, um sistema de drenagem composto 

principalmente por redes de galerias e canais retificados. 

Em Pelotas o engenheiro propôs várias soluções para os alagamentos 

baseadas na canalização e retificação de cursos d’água, repetindo os modelos 

utilizados na cidade de Santos/SP, a qual já apresentava cerca de 19 Km de 

canais. A construção do canalete na Rua General Argolo, a canalização do 

Arroio Pepino e a continuação da canalização do Arroio Santa Bárbara foram 

obras propostas e executadas (BRITO, 1944). Tais obras fazem parte do 

sistema de drenagem do município até a atualidade. 

 

2.4.  Geoprocessamento 

 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa se utilizou conhecimentos das 

Ciências Geodésicas, assim como dados espaciais e ferramentas da área, 

como Sensoriamento Remoto, Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e 

Cartografia. Os conceitos principais que possibilitam o entendimento deste 

trabalho são discriminados na seção 2.4.1 e 2.4.2.   
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2.4.1. Sensoriamento Remoto 

 
Por definição Sensoriamento Remoto é um conjunto de técnicas 

utilizadas para adquirir imagens da superfície terrestre através de sensores 

aéreos ou espaciais que permitem a caracterização de objetos sem que ocorra 

contato físico com os mesmos. Isto é possível devido ao registro de fluxo 

energético entre o objeto e o sensor. Este fluxo é registrado por sensores 

instalados em veículos aéreos ou espaciais. As formas de energia utilizadas 

podem ser dentro da faixa do visível ou não. O calor, as micro-ondas ou o 

infravermelho, que não são perceptíveis ao olho humano, também são 

amplamente utilizados. Os sensores podem captar a energia de fontes 

externas, como a luz solar ou podem ser os emissores desta energia, isso os 

classifica como passivos ou ativos, respectivamente (PEDREGAL, 2015). 

A aquisição das informações fornecidas por este fluxo de energia ocorre 

devido à reflexão, absorção e transmissão desta energia. Ela incide sobre o 

objeto e uma parte é absorvida por ele e a outra parte é refletida ou transmitida. 

A parte que é refletida é captada pelo sensor, o qual armazena em forma de 

números, transformando em um valor digital (CENTENO, 2003; MORAES, 

2008; LEANDRO, 2016).    

Uma das ferramentas do Sensoriamento Remoto é a Fotogrametria, 

caracterizada por realizar medições de objetos a partir de imagens fotográficas. 

A técnica utiliza os princípios de ótica associados ao conhecimento do interior 

das câmeras e sua orientação para reconstruir as dimensões das posições dos 

objetos representados nas imagens (TRIGAL, 2015). A fotogrametria pode ser 

aplicada a qualquer tipo de fotografia, no entanto neste estudo nos deteremos 

nas fotografias aéreas. 

De acordo com Jensen (2009), a utilização de fotografias aéreas teve 

seu uso disseminado durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1919). As 

fotografias permitiam elaborar mapas, conhecer estradas e barreiras e, até 

mesmo, localizar o arsenal bélico dos inimigos, sendo que especialistas 

sugerem que cerca de dois terços das informações militares deste período 

foram verificadas em fotografias aéreas. 

As fotografias aéreas podem ser divididas em verticais ou oblíquas. As 

fotografias verticais são aquelas cujo eixo óptico da câmera está dentro “de ± 
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3º da vertical”. Já nas fotografias oblíquas o eixo óptico da câmera está 

deslocado da vertical. Estas são classificadas como oblíquas baixas ou altas 

em função da visualização do horizonte da fotografia. Aquelas em que o 

horizonte da fotografia não for visualizado são classificadas como oblíquas 

baixas, enquanto as que o horizonte é visualizado são classificadas como 

oblíquas altas (JENSEN, 2009).  

Para Carvalho e Araújo (2009), as fotografias aéreas verticais têm ampla 

aplicabilidade em medições rápidas sobre o terreno. Distâncias horizontais e 

verticais, áreas e inclinações de encostas são alguns dos exemplos de sua 

utilização. Enquanto as fotografias oblíquas permitem a obtenção de imagens 

de objetos em baixo de árvores, pontes, torres, construções, falésias, entre 

outros, que não são possíveis através das fotografias verticais. As fotografias 

oblíquas permitem ainda que se evitem as nuvens e apresentam uma visão 

mais natural do terreno. 

Durante a captação das fotografias a aeronave executa um voo linear, 

fotografando em faixas paralelas e obtendo imagens sequenciais. No caso das 

fotografias serem utilizadas em mapeamentos as linhas são realizadas de 

forma que as faixas vizinhas tenham uma área comum de superposição lateral 

de 25 a 30% da cobertura da foto. Esta superposição permite a produção de 

estéreo pares, a construção de mosaicos com a área central de cada foto com 

a redução de distorções e a geração de pontos de apoio por métodos 

fotogramétricos (LEANDRO, 2016). 

A obtenção dos estéreos pares, ou par de fotografias com áreas de 

recobrimento permitem a visualização de uma imagem 3D através da visão 

binocular com a utilização de lentes ou polarização. Esta visualização é a 

chamada visão estereoscópica, a qual é responsável por medir altitudes com 

elevado grau de exatidão para fins de mapeamento (ZAIDAN, s.d.).  

Uma importante característica das fotografias aéreas é a escala. A partir 

dela é possível obter outras informações relevantes como a área coberta por 

uma imagem. A escala pode ser calculada pela relação matemática entre a 

altura do voo (H) no instante da foto e a distância focal (f) da câmera utilizada. 

Logo a escala pode ser dada por f/H. Outra forma de cálculo é a partir da 

comparação de distâncias entre pontos escolhidos na foto e identificados em 

um mapa de escala conhecida (LEANDRO, 2016). 



21 
 

 

 

Jensen (2009) destaca algumas informações que são possíveis de obter 

a partir de fotografias aéreas verticais com a utilização da fotogrametria: 

dimensões de objetos, áreas de polígonos, tom de escala de cinza ou cor de 

objetos. Se as fotografias forem estereoscópicas podemos acrescentar a 

localização planialtimétrica precisa como projeções horizontais de edificações, 

vias hidrografia e linhas costeiras. A fotogrametria digital aplicada a fotografias 

aéreas pode ainda fornecer modelos digitais de elevação.  

De posse de todas as informações que podem ser obtidas através do 

sensoriamento remoto é possível, entre outras coisas, a execução de análises 

multitemporais de diversos aspectos. Neste trabalho destacamos a área 

ambiental e a gestão territorial. É possível, por exemplo, em associação à 

cartografia utilizar o sensoriamento remoto para avaliar como ocorre a 

expansão urbana e suas implicações. É o caso do estudo realizado em 

Peruíbe/SP, onde Santos e Furlan (2010) utilizaram a fotointerpretação de 

fotografias aéreas e mapas da cidade pré-existentes para avaliar as variações 

multitemporais dos manguezais da cidade. A análise permitiu a verificação de 

aterramento de leitos de rios, de áreas cuja vegetação nativa foi suprimida e da 

redução das áreas de manguezais. E a integração desses dados vem 

ocorrendo através dos Sistemas de informação geográficas que será 

apresentado detalhadamente na seção 2.4.2. 

 

2.4.2. Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

 
 O desenvolvimento de diferentes áreas do conhecimento como 

informática ou geociências promoveu a evolução do SIG, tornando-o a 

ferramenta que mais cresce na gestão ambiental. O SIG permite que se tenha 

a necessária visão holística e contínua ao longo do tempo para que se execute 

o planejamento ambiental de bacias, zoneamentos ecológicos ou gestão 

ambiental de Áreas de Preservação Permanente (SÁ et al., 2010) 

Para Ferreira (2006) são infindáveis as aplicações dos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), pois todas as atividades humanas ocorrem em 

alguma localidade geográfica de forma que podem ser georreferenciadas. 

Gestão de infraestrutura, empresas de bens e serviços, setor de agropecuária 
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e setor florestal são exemplos de alguns segmentos que podem utilizar os 

SIGs. 

Neste trabalho salientamos a aplicação de SIG em planejamento e 

desenvolvimento sustentável e gestão territorial. Jacintho (2003) descreve 

algumas características dos SIGs, que os tornam importantes ferramentas do 

desenvolvimento sustentável. Eles permitem a elaboração de prognósticos 

eficientes, agilizando o gerenciamento preciso das informações e subsidiando a 

tomada de decisões. Além disso, favorecem a gestão territorial democrática e 

participativa através da disponibilização das informações à sociedade 

(JACINTHO, 2003). 

SIG é um sistema que permite a manipulação de dados espaciais 

georreferenciados. Tem como característica a capacidade de integração de 

dados espaciais com dados cartográficos, dados de censos, ou imagens; a 

geração de mapeamentos obtidos pela combinação destas informações 

através de algoritmos de manipulação; e a consulta e plotagem do conteúdo da 

base de dados geocodificados (CÂMARA, 2017).  

 Um SIG é composto principalmente por quatro componentes: a interface 

do usuário, que define como o sistema é operado; a entrada de dados, a qual 

pode ser por digitalização em mesa, digitalização óptica, entrada de dados de 

caderneta ou importação de dados digitais; visualização e plotagem, 

normalmente é consequência da interface; e o banco de dados que armazena 

e recupera dados geográficos em diferentes geometrias e as informações 

descritivas (CÂMARA, 1998).   
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Figura 1: Estrutura interna de um SIG 
Fonte: Câmara, 1998 

 

A representação dos dados de SIG é feita por pontos, linhas e polígonos 

associados a tributos que os caracterizem. Podem ser em formato matricial ou 

vetorial. No formato matricial o espaço é dividido em células de tamanho fixo, 

os pixels. A área de cada pixel definirá a resolução da imagem. No formato 

vetorial o espaço geográfico é considerado de forma contínua, buscando a 

representação mais exata das entidades geográficas. As imagens digitais são 

exemplos de dados matriciais e as bases planialtimétricas digitais são 

exemplos de dados vetoriais (JACINTHO, 2003). 

Conforme descrito anteriormente são inúmeras as aplicabilidades do 

SIG, uma delas é na elaboração de mapas de risco de inundações. Silva 

(2007) utilizou SIG para analisar as inundações em Pelotas. Através da análise 

de cartas topográficas, levantamentos aerofotogramétricos e levantamentos da 

SRTM - Shuttle Radar Topography Mission, foram elaborados mapas temáticos 

que permitiram ao autor determinar a ocupação de áreas de risco, conflitos 

entre as áreas previstas como áreas de expansão e áreas suscetíveis à 

inundações por sua declividade, além dos riscos da construção de um hospital 

na área de várzea do canal Santa Bárbara. 

Castilho (2004), elaborou um mapeamento das áreas inundáveis a 

cidade de Governador Valadares-MG utilizando um modelo hidráulico 

associado a SIG. Este mapeamento poderá ser utilizado pela Defesa Civil e 

Prefeitura facilitando a definição de medidas para redução de prejuízos e 

tomadas de decisões, já que a área que possivelmente será inundada já é 

conhecida. 
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Assim como nos exemplos citados, a utilização de SIG neste estudo 

facilitará a visualização de uma situação de risco de inundação, tornando-se 

um instrumento importante para a tomada de decisão na gestão das áreas do 

antigo leito do Arroio Santa Bárbara.  
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo descreveremos a área de estudo, as fontes de obtenção 

de dados e as ferramentas utilizadas no tratamento dos dados. 

 

3.1.  Descrição da área de Estudo 

 

3.1.1. Histórico 

 
A então Freguesia de São Francisco de Paula se desenvolveu em 

função da produção do charque em meados da década de 1810. As 

charqueadas estavam localizadas às margens do Canal São Gonçalo, do 

Arroio Pelotas e do Arroio Santa Bárbara sendo a área limitada por estes 

corpos hídricos que deu início ao município. 

A produção de charque provocava muitos inconvenientes. Além do odor 

desagradável e poluição dos rios, os resíduos deixados atraíam animais e 

insetos, o que provocou o interesse dos senhores das charqueadas em 

instalarem a sede do povoado afastada da produção saladeril. Assim em 1813 

o capitão Antônio dos Anjos construiu uma capela em uma área mais elevada e 

distante das charqueadas e passou a lotear terrenos para construir as 

moradias dos proprietários das charqueadas, dando origem à atual área de 

entorno da Catedral São Francisco de Paula (SOARES, 2002). 

À medida que o povoado se desenvolveu a malha urbana cresceu em 

direção ao Arroio Santa Bárbara. O arroio que era utilizado para trânsito de 

embarcações de pesca ou de passeio e para a lavagem de roupas, passou a 

ter suas margens ocupadas por fábricas e moradias da população de baixa 

renda. Como consequência a vegetação foi suprimida e muitas áreas foram 

impermeabilizadas, aumentando a erosão e provocando frequentes 

inundações. Além disso, as águas do arroio tornavam-se cada vez mais 

poluídas provocando preocupações com relação à saúde pública (PETER, 

2004). 

Assim tornou-se necessário tomar providências com relação ao arroio 

que agora já pertencia à área urbana. Várias intervenções foram feitas no leito 
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original. A primeira delas foi para a construção da Ponte de Pedra e da Praça 

Cypriano Barcellos, quando um trecho foi canalizado e o leito original aterrado 

e incorporado à praça. A obra foi concluída em 1867 (PETER, 2004). 

 

 

Figura 2: Ponte de Pedra e Praça Cypriano Barcellos 
Fonte: Flickr 

 

Em 1927, no relatório de Saneamento de Pelotas, elaborado pelo 

Engenheiro Saturnino de Britto, já estava prevista a retificação do Santa 

Bárbara entre a Ponte de Pedra e a Ponte do ramal férreo para Monte Bonito.  

Na década de 1950 foram elaborados projetos de construção de uma 

barragem no Santa Bárbara e sua completa canalização, visando resolver os 

problemas de escassez de água e de saneamento da cidade. Assim, em 1968 

a barragem foi inaugurada e o arroio totalmente canalizado a partir da Ponte da 

do ramal férreo para Monte Bonito, conforme figura 3. Desta forma o canal foi 

desviado para uma área mais distante do centro urbano e o leito original 

aterrado (PETER 2004). 

Sob o antigo leito foi construída uma galeria para drenagem das águas 

pluviais e atualmente a área é quase que totalmente ocupada por ruas e 

edificações. 



27 
 

 

 

 

Figura 3: Ponto de Interceptação do Arroio Santa Bárbara 
Fonte: Saturnino de Brito. Elaborado pela autora 

 

3.1.2. Localização e bacias hidrográficas 

 

O município de Pelotas está localizado na região sul do Rio Grande do 

Sul, latitude 31º46’19’’ Sul e longitude 52º20’33” Oeste.  

É limitado ao norte pelos municípios de Turuçu e São Lourenço do Sul; 

ao sul por Rio Grande e Capão do Leão; ao leste pela Lagoa dos Patos; e a 

oeste por Canguçu e Morro Redondo, conforme figura 4.  

Ponte do ramal 
férreo para 

Monte Bonito. 

Canal 
São 

Gonçalo. 
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Figura 4: Mapa de localização do Município de Pelotas 

Fonte: Autora 
 

Este município está inserido na bacia Mirim-São Gonçalo e tem seu 

território dividido em oito sub-bacias: as bacias dos arroios Pelotas, Pepino, 

Fragata, Contagem, Corrientes, Turuçu, a do Arroio Santa Bárbara e a bacia 

Litoral-Praias como mostra a figura 5. 
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Figura 5: Mapa das bacias hidrográficas do Município de Pelotas 
Fonte: Autora 

 

A bacia do Arroio Santa Bárbara ocupa uma área de cerca de 83 Km2 

localizada na porção sudoeste do município de Pelotas, com suas principais 

nascentes  localizadas na Serra dos Tapes. A bacia inclui territórios na zona 

rural, com atividades agropastoris e na zona urbana com áreas residenciais, 

comerciais e industriais. Os bairros Centro, Distrito Industrial, Fragata, Simões 

Lopes e Três Vendas estão localizados total ou parcialmente no território da 

bacia (SIMON, 2007). 

É importante destacar que a bacia atualmente é responsável pelo 

abastecimento de água da maior parte da zona urbana da cidade devido à 

construção da barragem Santa Bárbara. A barragem tem uma área inundada 

de 352 hectares e 359 hectares de área de proteção. O sistema abastece os 

bairros Centro, a Zona do Porto, Navegantes, Vila Fátima, Fragata, Distrito 

Industrial e COHAB Tablada (SANEP, 2017).  
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3.2. Fontes dos dados 

  

Para elaboração deste trabalho foram utilizadas imagens obtidas em 

levantamentos aerofotogramétricos realizados antes e depois da canalização 

do Arroio Santa Bárbara, nos anos de 1964 e 2014 respectivamente. 

 As imagens que apresentam o arroio em seu leito natural foram obtidas 

no levantamento realizado pela CLM – Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia 

para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim no ano de 1964 em escala 

1:60.000 e fornecidas pela Agência da Lagoa Mirim para execução do estudo. 

 As imagens do arroio canalizado com o leito desviado foram obtidas pela 

empresa Engemap, em escala 1:1000 no ano de 2014, utilizando o sistema de 

coordenadas SIRGAS 2000 UTM22S e disponibilizada pela Defesa Civil 

Municipal de Pelotas. Da mesma forma, também se obteve o Mapa urbano 

(MUB) do município, contendo os dados topográficos através da Planta 

Planialtimétrica da Prefeitura Municipal em escala 1:2000, Datum Vertical 

Imbituba SC e Datum Horizontal Chuá MG. Já a delimitação das bacias foi 

baseada nos dados cartográficos apresentados no Plano Diretor do município. 

 Além da pesquisa bibliográfica foi realizada pesquisa documental 

selecionando publicações do jornal Diário Popular de momentos históricos que 

evidenciassem alguns anos de ocorrência de grandes inundações. Os eventos 

estudados ocorreram em 1941, 1956 e 1959, quando o arroio ainda mantinha 

seu curso natural e em 1987, 1990 e 2004, períodos cujo curso já havia sido 

alterado. A pesquisa foi realizada no acervo da Biblioteca Pública Pelotense.  

 Para a obtenção de maiores informações sobre a obra de canalização 

do arroio realizou-se uma pesquisa exploratória e documental, junto ao 

SANEP, na qual foi possível analisar as plantas de canalização bem como as 

plantas do sistema de drenagem implantado para conter as possíveis 

inundações na área do antigo leito. E além da consulta às plantas, alguns 

dados foram fornecidos em entrevista com o Engenheiro Paulo Roberto Silva, 

do departamento de projetos do SANEP.  

 Ainda foi realizado levantamento fotográfico em campo em junho de 

2017 para verificação das atuais condições das margens do canal. 
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Quadro 1: Resumo dos dados e respectivas fontes utilizados 

Dados Escala Fonte 

Imagem 1964 1:60000 Ag. Lagoa Mirim 

Imagem 2014 1:1000 Defesa Civil Municipal 

Dados topográficos 1:2000 Defesa Civil Municipal 

Bacias Hidrográficas 1:2000 Prefeitura Municipal 

Plantas 1:1000/1:2000 SANEP 

Fotografias -------------- Autora 

Fonte: Autora 

 

 Cabe salientar que todos os dados espaciais foram normatizados para o 

mesmo sistema de referência e projeção, SIRGAS2000 (Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas – 2000), projetados em UTM (Universal 

Transversa de Mercator) no fuso 22 para possibilitar a comparação entre eles. 

  

3.3. Ferramentas para tratamento dos dados 

 

 Os dados reunidos precisaram ser adequados para que a partir deles 

fosse possível transformar dados em documentos cartográficos e assim facilitar 

a discussão sobre a problemática do tema. 

 A imagem aérea disponível do ano de 1964 era analógica, essa foi 

digitalizada e não estava associada a um sistema de referência, o que tornou 

necessário o georreferenciamento da mesma para transformá-la em uma 

ortofoto e corrigir suas distorções. 

O georreferenciamento foi feito utilizando o software livre colaborativo 

Quantum GIS versão 2.18.1, através da técnica imagem-imagem e utilizando 

como referência a imagem de 2014 que já estava georreferenciada em 

SIRGAS 2000 UTM22S. A marcação dos pontos homólogos, entre as duas 

imagens, apresentou certa dificuldade em função da diferença do tamanho da 

área urbana, reduzindo o número de elementos confiáveis em toda a extensão 

da imagem. Porém a marcação foi distribuída no entorno de toda a área a ser 

analisada, os quais podem ser verificados na figura 6. 
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Figura 6: Pontos homólogos adotados no georreferenciamento 
Fonte: Autora 

 

Foram definidos dez pontos homólogos, e utilizou-se o sistema de 

transformação de polinômio de primeira ordem, com a obtenção de um resíduo 

de 0,563796 e o método de reamostragem adotado foi o do vizinho mais 

próximo, conforme figuras 7 e 8. Esse processo gerou uma nova imagem 

associada ao sistema de referência da imagem de 2014. A nova imagem foi 

comparada visualmente com a de 2014 para verificar se a quantidade e 

localização dos pontos homólogos possibilitou um produto sem distorções, para 

tal utilizou-se o sistema viário. 
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Figura 7: Sistema de transformação adotado no georreferenciamento 
 

 

Figura 8: Método de reamostragem adotado no georreferenciamento 

 

Para a melhor visualização do curso do Santa Bárbara dentro da bacia 

hidrográfica foi feita a vetorização do leito do curso original e do curso 

modificado do arroio, nas imagens de 1964 e 2014 consecutivamente..  

De posse dessas informações, dados vetoriais e dados matriciais  

utilizou-se os princípios básicos da cartografia para elaborar mapas adequados 

para a visualização, nos quais as escalas de cores foram selecionadas com 

base na ferramenta online Colorbrewer 2.0. 

Também foi elaborada a Modelagem Digital do Terreno (MDT), a partir 

de dados em multiescalas, onde utilizou-se escala 1:50.000 para maiores 

altitudes e 1:2.000 para menores altitudes. 
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A partir dos procedimentos apresentados neste capítulo foi possível 

correlacionar os pontos de maior ocorrência de inundações antes e depois da 

transposição do leito do arroio Santa Bárbara discutir, os pontos positivos e 

negativos das decisões adotadas para o município com a opção de retificação 

de canais como soluções de drenagem e também a utilização de SIGs no 

planejamento urbano-ambiental. A discussão é apresentada no próximo 

capítulo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Inundações anteriores à transposição do Arroio Santa Bárbara 

 
Pelotas tem em seu histórico grandes inundações que provocaram 

sérios danos sociais e econômicos. Em abril e maio de 1941 a cidade foi 

atingida por uma das mais intensas inundações registradas na sua história1. 

Por mais de vinte dias os principais arroios da cidade tiverem seus níveis em 

elevação. O Arroio Santa Bárbara e o canal São Gonçalo transbordaram e as 

águas atingiram uma grande extensão da zona urbana. As regiões mais 

atingidas foram o Centro, as margens do Santa Bárbara, a zona da Várzea e a 

zona do Porto. A inundação deixou mais de 3.000 desabrigados quando a 

população da cidade era de aproximadamente 62.000 habitantes (SOARES, 

2007). 

Em fevereiro de 1956 uma intensa chuva provocou o extravasamento do 

Arroio Santa Bárbara e do canal do Pepino. A inundação atingiu, 

principalmente as regiões da Vila Castilho e da Cerquinha, o Centro às 

margens do Santa Bárbara e o bairro Simões Lopes. As águas invadiram a 

“Usina de Força e Luz” deixando a cidade às escuras, com cerca de 4.000 

desabrigados e 23 mortos. Na data a população da cidade Pelotas era de cerca 

de 90.000 habitantes (IBGE, 1959, p. 43).  

As regiões da Vila Castilho e Várzea sofreram novamente com 

enchentes em 1959. Neste evento somente o Canal do Pepino transbordou e 

400 famílias ficaram desalojadas. 

Os pontos atingidos por alagamentos na zona urbana da Bacia do Arroio 

Santa Bárbara foram demarcados na ortofoto de 1964, os quais podem ser 

verificados na figura 9. Nessa figura ainda se apresentou o MDT da bacia. 

Devido à grande variação altimétrica da bacia, porém pouca variação na 

área urbana, para a elaboração do mapa temático do MDT foi preciso utilizar 

cores com tons diferentes e mais saturadas nos pontos de menor altitude, para 

                                                 
1
 A enchente de 1941 assolou praticamente todo o leste do estado do Rio Grande do Sul, 

incluindo a capital. Devido à intensidade dos danos provocados em Porto Alegre a cidade 
adotou como medida de prevenção de inundações a construção do conhecido “Muro da Mauá”, 
que impede a chegada da água do Lago Guaíba ao centro da cidade. 
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permitir a visualização das diferenças de declividade. Assim, utilizou-se uma 

escala de cores com variação de luminosidade para a bacia, um tom de cor 

verde nas cotas mais altas e verde mais claro para as áreas mais baixas, no 

entanto, as altitudes de 0,279m e 2,98m foram modificadas. 

 
 

 
Figura 9: Mapa dos pontos de inundação antes da transposição do Arroio Santa Bárbara. 

Fonte: Autora 

 

 Através da observação do mapa com os pontos de inundação dos 

eventos estudados anteriores a obra de transposição é possível verificar que as 

áreas atingidas estão predominantemente às margens do Arroio Santa 

Bárbara, o qual, quando teve o nível elevado, inundou o seu leito maior e zonas 

de várzea. 

 Ao associarmos os dados de altimetria também foi possível verificar que 

todas as áreas estão em pontos de menor altitude, no exutório da bacia do 

Arroio Santa Bárbara. 
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4.2. A transposição do Arroio Santa Bárbara 

 
Na década de 1960 a área urbana já havia expandido significativamente. 

Neste período as pontes sobre o Arroio Santa Bárbara já estavam deterioradas 

pelo tempo e pelas cheias e demandavam custosos investimentos para a 

recuperação. Outro problema que se apresentava ao município era a 

distribuição de água potável para a população urbana que crescia 

aceleradamente.  

Com o objetivo de resolver as questões de abastecimento de água foi 

projetada a construção da barragem do Arroio Santa Bárbara, que forneceria 

água para a cidade e ainda faria um controle das inundações provocadas por 

aquele corpo hídrico.  

A expansão da área urbana também provocava a necessidade de 

mudanças no trânsito de veículos, de forma que projetos de ampliação de ruas 

também foram elaborados. Alguns deles consideravam o aterramento do Santa 

Bárbara em alguns pontos da área urbana, substituindo, assim, a recuperação 

das pontes. 

Estes fatores associados à necessidade de controle e de saneamento 

levaram o poder público daquele período a optar pelo aterramento, canalização 

e o desvio do curso do Arroio Santa Bárbara. O novo canal, com início na 

barragem, foi construído na chamada “Lomba do Fragata”, que naquele 

período estava afastada da zona urbana. 

Sob o antigo leito foram construídas galerias para evitar possíveis 

alagamentos. Uma dessas com início nas imediações da ponte do ramal férreo 

para Monte Bonito, pela rua Dr. Cassiano, atravessando a rua Barão da 

Conceição, seguindo em diagonal para a rua Voluntários da Pátria, passando 

pela rua General Neto até o cruzamento das ruas Marcílio Dias com Sete de 

Setembro.  

Dentro deste contexto, a partir da Planta de Levantamento Topográfico 

para Estudos da Galeria Norte do Arroio Santa Bárbara (Anexo A), foi possível 

traçar o trajeto dessa galeria, a qual está representada na figura 10. A planta 

também descreve as dimensões das tubulações utilizadas, que são de 0,80m, 

1,0m e 1,20m de diâmetro. 
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Figura 10: Galeria sob o antigo leito do Arroio Santa Bárbara 

Fonte: Autora 
 

Outra galeria foi construída sob a Avenida Saldanha Marinho, a partir da 

Rua Lobo da Costa, até a Rua Uruguai, seguindo em direção à Rua Santa 

Tecla até a Rua Benjamin Constant, onde pela Marechal Deodoro segue em 

direção à rua Barão de Mauá até o braço do Santa Bárbara que desemboca no 

Canal São Gonçalo. Esta galeria foi executada com tubulação de 0,80m de 

diâmetro.  O traçado desta segunda galeria foi representado na figura 11 com 

base na Planta Geral do Sistema de Defesa contra Cheias e Drenagem do Sul 

de Pelotas (Anexo B). 
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Figura 11: Galeria sob o antigo leito do Arroio Santa Bárbara 
Fonte: Autora 

 

4.3. Inundações após a transposição do Arroio Santa Bárbara 

 
Mesmo após as obras de desvio e canalização do Arroio Santa Bárbara 

Pelotas continuou sofrendo com inundações na área urbana. Em agosto de 

1987 novamente a Vila Castilho, o Centro e os bairros Simões Lopes e Pestano 

sofreram com as cheias. 

Em fevereiro de 1990, cinco dias de intensa precipitação, provocaram  

alagamentos em várias ruas da cidade e o transbordamento da barragem do 

Santa Bárbara. A falta de energia elétrica provocada pela queda de árvores 

impediu o acionamento das bombas para remoção das águas da região central. 

O Centro e Zona da Várzea foram as áreas mais atingidas. 

No ano de 2004 Pelotas registrou mais uma inundação com 

consequências desastrosas. Foram cerca de 292 mm de precipitação em 48 

horas (dias 7 e 8 de maio). A barragem do Santa Bárbara transbordou 

inundando uma grande área da zona urbana.  
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As águas atingiram principalmente o Porto, a Cerquinha, a Vila Castilho, 

a Guabiroba, o Centro e a Colina do Sol. O número de desabrigados chegou a 

1.668 pessoas e 92 casas foram destruídas. O Terminal Rodoviário do 

município foi completamente inundado, impedindo o acesso dos ônibus 

intermunicipais. De acordo com o jornal Diário Popular (2004) o número de 

pessoas em situação de risco chegou a 50.000. A figura 12 mostra os pontos 

que identificam as áreas atingidas pelos eventos extremos de 1941, 1956 e 

1959. 

 

 

Figura 12: Mapa dos pontos de inundação depois da transposição do Arroio Santa Bárbara 
Santa Bárbara. Fonte: Autora 

 

Algumas das áreas impactadas pelos eventos descritos são comumente 

alagadas até os dias de hoje. É o caso da Vila Castilho, Cerquinha e Centro, 

este principalmente na Praça 20 de Setembro, na Avenida Saldanha Marinho e 

nas ruas Uruguai e Gomes Carneiro na altura da Rua Marechal Deodoro. 

O Terminal Rodoviário, localizado no bairro Fragata também é 

facilmente inundável. A construção do Terminal foi executada após a obra de 

prolongamento da Avenida Bento Gonçalves (início da década de 1980), que 
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anteriormente se estendia até as imediações da Sub Estação de energia 

elétrica da CEE. A área hoje ocupada pelo prolongamento e pelo Terminal 

Rodoviário até então era um vazio urbano. Deste modo, apesar bairro Fragata 

não ser marcado pelas grandes cheias, devido à localização do Terminal, 

várzea oeste do Arroio Santa Bárbara, este se torna alvo frequente de 

alagamentos.  

Ao avaliar o mapa dos pontos atingidos pelas inundações após a 

transposição do Arroio Santa Bárbara, é possível constatar que estes estão 

localizados nas áreas que margeavam o arroio as quais coincidem com os 

pontos mais baixos da bacia. Isto se aplica também para as ruas citadas como 

mais suscetíveis à alagamentos mesmo em eventos com volumes menos 

expressivos de precipitação. 

 

4.4. Discussão 

 

Conforme descrito nos capítulos anteriores, a canalização do Arroio 

Santa Bárbara foi tomada como solução para os problemas de saneamento de 

Pelotas em vários estudos. Um dos mais conhecidos foi o do Engenheiro 

Saturnino de Brito, o qual é descrito no Relatório de Saneamento de Pelotas de 

1927. 

No projeto a canalização e retificação seriam realizadas entre a Ponte de 

Pedra, atualmente Rua Marechal Floriano, em frente à Receita Federal, até a 

ponte do ramal férreo para Monte Bonito, hoje fim da Rua Dr. Cassiano com 

Rua Albuquerque de Barros. Seriam 800 metros de canal revestido com 

cimento armado, taludes a 45º com 3,3 metros de profundidade na cota 7,7 à 

margem, subindo com a declividade 0,0003 para atingir a cota 8,0 na ponte do 

ramal férreo. A vazão seria de 14,2m³/s para a altura molhada de 1,50m e de 

50m³ trabalhando cheio. Neste caso considerava-se que o arroio não teria mais 

a influência regularizadora do banhado. 

Neste período o trecho entre as ruas Marechal Floriano e Lobo de Costa 

já estava canalizado por dois muros de pedra e largura de 22m. 

Saturnino de Brito considerava importante “aproveitar o que a natureza 

já fez”, por isso defendia a manutenção do arroio em seu leito natural, 
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contrastando com a concepção de drenagem urbana higienista da época, cujo 

principal objetivo era a remoção das águas, através de canalização de corpos 

hídricos ou construção de galerias subterrâneas. 

Apesar do projeto de canalização do arroio em seu curso natural, as 

frequentes inundações, os transtornos provocados pela poluição (doenças de 

veiculação hídrica, mau cheiro e presença de pragas) e o estado precário das 

pontes sobre o mesmo levaram ao aterramento do leito na zona urbana e ao 

desvio do curso a partir da ponte do ramal férreo para Monte Bonito através do 

novo canal. 

A obra não foi executada de uma única vez. A deterioração das pontes 

sobre o arroio levou ao aterramento de trechos à medida que cada uma das 

pontes ruía, evitando os altos custos de recuperação. Estes trechos aterrados e 

a construção da barragem e do novo canal permitiram que todo o leito inserido 

na zona urbana fosse aterrado. A conclusão das obras ocorreu em 1968. 

A construção de canais, transposição de leitos de rios ou outras obras 

de drenagem requerem estudos da bacia hidrográfica que será impactada, 

neste sentido, deve-se considerar a afirmação de Tucci (2012), para o qual 

bacia hidrográfica é “uma área de captação natural da água da precipitação 

que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, seu exutório”, 

logo uma interferência em qualquer ponto da bacia pode alterar todo o fluxo da 

mesma. No caso em estudo, a interferência foi diretamente no principal corpo 

hídrico da bacia, o arroio que levava a água drenada até o Canal São Gonçalo.  

O planejamento de uma bacia urbana requer algumas etapas: a 

caracterização da bacia (área, comprimento, declividade e cobertura do solo); a 

simulação do comportamento hidrológico; a delimitação da várzea de 

inundação e a identificação de medidas estruturais e não estruturais (TUCCI, 

2012). 

Considerando estas etapas, neste trabalho realizamos o estudo da 

altimetria da bacia do arroio Santa Bárbara. A partir dos dados 

planialtimétricos, foi possível elaborar a Modelagem Digital do Terreno (MDT) 

da Bacia do Arroio Santa Bárbara utilizando o software Quantum Gis, o qual 

pode ser observado na figura 13. 
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Neste caso também foi necessário alterar o gradiente de cores utilizados 

afim de permitir a visualização das diferenças de altimetria nas regiões mais 

planas. 

 
 

 

Figura 13: Altimetria da Bacia do Arroio Santa Bárbara 
Fonte: Autora 

 

A imagem mostra que os pontos mais baixos da bacia são aqueles 

ocupados pelo antigo leito natural do Arroio Santa Bárbara e suas várzeas de 

inundação. O exutório da bacia é justamente na desembocadura do arroio no 

Canal São Gonçalo. 

Apesar da construção do novo canal, o fluxo natural do escoamento das 

águas pluviais se dá em direção ao antigo leito e em eventos mais significativos 

as galerias construídas não são suficientes para drenar todo o volume de água. 

Isto pode ser justificado em função da declividade do terreno. As antigas 

margens do arroio variam entre 2 e 3 metros de altitude ortométrica, enquanto 

que em alguns trechos da rua Marechal Deodoro esta altitude pode ultrapassar 

os 8 metros. Na Praça Vinte de Setembro, se utilizarmos como marcador o 

prédio do IFSul a altitude é de 4 metros, enquanto que na ponte sobre o canal 

(pela mesma rua) a altitude é de 9 metros e na rua Barão de Santa Tecla é de 
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aproximadamente 7 metros. As curvas de nível com suas respectivas altitudes 

ortométrica são apresentadas na figura 14. 

 Os alagamentos em frente ao IFSUL, na Avenida Saldanha Marinho e 

na Rua Marcílio Dias próximo a Praça Vinte de Setembro são constantes e 

praticamente fazem parte da rotina dos pelotenses. As figuras 15 e 16 são 

alguns exemplos destes alagamentos. 

 

Figura 14: Curvas de nível no centro de Pelotas 
Fonte: Autora 

 

 

 

Figura 15: Praça Vinte de Setembro, 2004 
Fonte: Diário Popular 

 

Figura 16: Av. Saldanha Marinho, 2015. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pelotas 
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A expansão urbana de Pelotas também contribuiu muito para intensificar 

os problemas de alagamento. De acordo com a Enciclopédia dos Municípios 

Brasileiros (IBGE, 1959), a população urbana do município na década de 1950 

era em torno de 90.000 habitantes e hoje já chega a mais de 320.0002 (IBGE, 

2017). Este aumento populacional, aliado ao crescimento da área construída 

com novas edificações, implica em aumento de áreas impermeabilizadas e 

ocupação de áreas de várzea. 

Grande parte da várzea do Arroio Santa Bárbara é ocupada. Como 

citado anteriormente, até mesmo o Terminal Rodoviário da cidade está 

instalado nesta área. No Centro, praticamente todo o antigo leito ficou sob as 

edificações. Aqui destacamos o prédio da Receita Federal e o POP Center 

(centro de comércio popular). Ambos localizados ao lado da antiga Ponte de 

Pedra, que é a única ponte construída sobre o antigo leito do arroio que ainda 

permanece erguida, hoje mantida como um monumento histórico e funcionando 

como um viaduto. Existem ainda novos projetos de grandes empreendimentos 

nestas áreas. É o caso de uma nova Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) 

do município, um hospital-escola e um conjunto habitacional de estudantes, os 

dois últimos da Universidade Federal de Pelotas3.   

 

                                                 
2
 Segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE) a população total do município de Pelotas era 

de 328.275 habitantes, sendo 306.193 na zona urbana e 22.082 na zona rural. Para 2016 
(último dado disponível) a população total do município foi estimada em 343.651 habitantes 
(IBGE, 2017). 
3
 A construção da ETE será na Avenida Francisco Carúccio; o hospital-escola está sendo 

construído na Avenida Almirante Guilobel, próximo ao Terminal Rodoviário; e o conjunto 
habitacional para estudantes está previsto para a Rua Benjamin Constant nas proximidades da 
Rua General Osório. 
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Figura 17: POP Center, Ponte de Pedra e prédio da Receita Federal. 
Fonte: Google Street View, 2017. 

 

 

Figura 18: Terminal Rodoviário de Pelotas 
Fonte: Souza, 2009 e Eterpel, 2017. 

 

Muitos destes problemas poderiam ter sido evitados com a execução de 

um planejamento urbano e ambiental que considerasse a totalidade do 

ambiente construído e não apenas intervenções pontuais e conjunturais em 

“pedaços da cidade”. 
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No entanto, no Brasil, o planejamento urbano com os parâmetros atuais 

somente desenvolveu-se a partir de meados da década de 1980, 

principalmente após a Constituição de 1988, já que o mesmo esteve estagnado 

durante a Ditadura Militar (1964-1985). A vertente ambiental só foi formalmente 

incorporada ao planejamento urbano com a criação dos órgãos fiscalizadores e 

regulamentadores, como o Ministério do Meio Ambiente (1985) e o IBAMA 

(1989) (AGUIAR, 2016). 

O planejamento ambiental pode ser realizado em três níveis: macro, 

meso e micro, conforme os problemas, as técnicas aplicadas e as atividades a 

serem executadas (RIBEIRO, 2004). No caso em estudo estamos tratando do 

nível micro, na qual as atividades incluem desde a localização de um 

empreendimento, avaliações de diferentes projetos, até as medidas 

mitigadoras e de monitoramento. Para a execução do planejamento em nível 

micro um importante instrumento é a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), 

que, segundo Ribeiro (2004) “tem como objetivo analisar as consequências de 

uma atividade humana no momento de sua proposição”, exigindo 

conhecimento aprofundado de seus efeitos sobre os diferentes atributos 

ambientais. 

Neste contexto, a ideia de um planejamento que identifique os 

problemas de forma não fragmentada ainda não havia sido difundida nas 

políticas públicas quando da transposição do Arroio Santa Bárbara. Neste 

período ainda predominavam as ideias higienistas nas tomadas de decisão no 

que se tratava de saúde pública, levando às medidas pontuais para resolução 

dos problemas de saneamento básico. 

A industrialização na cidade promoveu a expansão da área urbana, 

aumento da população e, com isso, a proliferação de doenças, a contaminação 

de corpos hídricos, entre outros problemas. Os governantes tomavam medidas 

“emergenciais” para resolverem tais questões. Códigos de Posturas, 

regulamento sanitário, obrigatoriedade de ligação do esgoto “cloacal” à rede 

pública de esgoto eram algumas das alternativas. No entanto tais esgotos eram 

lançados diretamente aos corpos hídricos. Sem controle algum as fábricas 

despejavam suas águas residuais nos arroios e como consequência em 

poucos anos o problema passou a ser a contaminação dos corpos hídricos, 

oriunda da falta de planejamento nas ações de saneamento. 
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Deste modo, podemos compreender que as divergências entre as 

medidas adotadas naquele período e as que hoje consideramos ideais são 

consequência das diferenças de concepção de engenharia e planejamento, o 

que não nos permite fazer apenas críticas sobre as medidas adotadas. 

Cabe salientar que hoje, com o avanço do planejamento urbano e 

ambiental, é possível adotar medidas seguras com relação às obras de 

saneamento. Pesquisas de diversas áreas do conhecimento estão disponíveis 

possibilitando integrar dados de diferentes segmentos que promovam 

segurança social e ambiental em obras do porte desta em estudo. 

Apesar destes recursos não estarem disponíveis no período da 

transposição, hoje em dia podemos utilizá-los para evitar novos problemas 

associados a esta alteração. Assim, intervenções nas áreas do antigo leito ou 

da várzea do arroio devem demandar cuidados para que não sejam 

intensificados os problemas de drenagem urbana que a cidade já possui. 

Ocupações de áreas de várzea devem ser estudadas quanto aos efeitos que 

possam vir a provocar. 

Um instrumento importante para auxiliar as tomadas de decisões 

referentes às áreas do antigo arroio é o geoprocessamento. Podemos verificar 

que ao longo deste estudo, muitas das informações apresentadas são 

provenientes do Sensoriamento Remoto, de dados cartográficos e de SIG. 

Foi possível constatar, através da topografia da bacia, que o antigo 

curso do arroio sempre será o “caminho” preferencial de escoamento 

superficial das águas; que as áreas pertencentes à várzea do arroio são 

frequentemente inundadas; e que as regiões da zona urbana da cidade que 

são atingidas pelas grandes inundações se repetem ao longo dos anos. 

Estas constatações tornaram-se possíveis pela associação das ortofotos 

de antes e depois da transposição do arroio, com os dados planialtimétricos do 

município e com as informações das áreas atingidas pelas inundações nos 

eventos extremos estudados. Estes elementos convertidos em dados espaciais 

georreferenciados através da utilização de SIG permitiram a fácil visualização 

do comportamento da drenagem natural da bacia do Arroio Santa Bárbara. 

Com relação ao canal construído é importante fazer algumas 

considerações. Primeiramente, é correto dizer que o mesmo não transborda, 

até porque foi construído em uma região de cota mais elevada que o leito 
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original como constatado na avaliação da altimetria. Podemos entender, então, 

que o canal não é o responsável pelas enchentes que ocorrem na cidade. 

No entanto, no que tange às questões de poluição, o problema não foi 

resolvido. As margens apresentam muitas ocupações irregulares, com ligações 

de esgoto clandestinas que são lançadas diretamente em suas águas, 

tornando visível a contaminação. Outra questão é que as águas residuais 

provenientes das lagoas de estabilização do antigo aterro sanitário municipal 

(localizado na sua margem esquerda) são lançadas no canal. 

As figuras 20, 21, 22, 23, 24, 25  e 26 obtidas em pesquisa de campo 

nos pontos identificados pela figura 19, realizada em junho de 2017 

apresentam as atuais condições das margens e das águas do canal. 

 

Figura 19: Pontos fotografados 
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Figura 20: Ponto inicial do Canal Santa Bárbara na saída da barragem. 

 

Figura 21: Ponte sobre o Canal Santa Bárbara na Av. Francisco Carúccio. 

 

Figura 22: Ponte sobre o Canal Santa Bárbara na Av. Bento Gonçalves, visão norte.  
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Figura 23: Ponte sobre o Canal Santa Bárbara na Av. Bento Gonçalves, visão sul.  

 

Figura 24: Ponte sobre o Canal Santa Bárbara na Av. Duque de Caxias.  

 

Figura 25: Ponte sobre o Canal Santa Bárbara na Av. Imperador Dom Pedro I, visão norte.  
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Figura 26: Ponte sobre o Canal Santa Bárbara na Av. Imperador Dom Pedro I, visão sul. 

 

 

 

 

 

 

É possível observar que a partir das imagens obtidas sobre a ponte da 

Avenida Bento Gonçalves (figura 22) as águas do canal começam a apresentar 

aspecto de poluição e já começam a surgir ocupações irregulares e depósito de 

lixo nas margens. As ocupações aumentam na altura da Avenida Duque de 

Caxias (figura 24) e ocupam totalmente as margens do canal na Avenida 

Imperador Dom Pedro I (figura 25 e 26). Neste ponto chama à atenção as 

ligações de esgoto lançados diretamente no canal, na figura 25b e a disposição 

de lixo às margens na figura 26b. 

Neste contexto, entendende-se que o Canal Santa Bárbara precisa de 

atenção do poder público quanto a qualidade de suas águas e das ocupações 

que o margeiam, evitando assim a reprodução dos problemas que atingiram o 

Arroio Santa Bárbara até a década de 1960. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A aplicação de estudos com base no geoprocessamento do município de 

Pelotas permitiu avaliar o comportamento da bacia do Arroio Santa Bárbara e a 

compreensão das inundações que atingem a área urbana, especialmente nas 

regiões por onde passava o antigo leito do arroio. 

A partir da elaboração de mapas baseados nos dados planialtimétricos 

associados às áreas atingidas pelas inundações ocorridas nos eventos 

estudados antes e depois da transposição e canalização do Arroio Santa 

Bárbara foi possível confirmar que estas áreas se repetem ao longo dos anos, 

chamando a atenção para a necessidade de adoção de medidas de controle e, 

principalmente para a expansão urbana sobre aquelas regiões. 

Ao longo do trabalho compreende-se que a transposição e a canalização 

do arroio como a solução para as inundações, bem como para o saneamento 

das águas do corpo hídrico, não podem ser apontadas como falha de projeto e 

sim como mudança de concepção de urbanização e saneamento. A época em 

que a obra foi executada ainda havia um predomínio das ideias higienistas, 

cujo objetivo, quando tratava-se de saneamento, era o de remover tanto as 

águas pluviais, como as contaminadas, o mais rápido possível para jusante, 

desconsiderando o todo, ou os efeitos que estas medidas poderiam acarretar 

ao longo dos anos. 

 O planejamento urbano-ambiental também não era uma prática 

difundida na época. No entanto, atualmente devemos considera-lo para 

minimizar os efeitos desta obra de drenagem e, principalmente, utilizá-lo como 

instrumento no gerenciamento das áreas de várzea do antigo Arroio Santa 

Bárbara que ainda não foram ocupadas. 

 A utilização de SIG se mostrou extremamente eficiente para a 

visualização do comportamento da bacia, mostrando que as áreas inundáveis e 

alagáveis que se repetem em eventos extremos ao longo do antigo leito, 

outrora ignorado, nada mais são do que o caminho natural de drenagem da 

bacia. 

 Assim, conclui-se este trabalho destacando a necessidade de estudos 

mais abrangentes quando se tratar de obras nas áreas estudadas. O SIG pode 

ser facilmente utilizado como instrumento no planejamento ambiental para 
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evitar a formação de áreas de risco para a população. Ainda que os 

empreendimentos sejam para a promoção de benefícios sociais, como saúde e 

habitação, eles precisam ser devidamente planejados a fim de evitar danos 

futuros. 

 Para finalizar, destacamos a possibilidade de reavaliação das obras já 

planejadas para as áreas de várzea do antigo arroio, cuja a construção ainda 

não foi executada ou concluída. O hospital escola e a casa do estudante da 

UFPel e a nova ETE do SANEP, são fundamentais para o desenvolvimento do 

município, porém, se passíveis de inundações em eventos extremos podem 

causar danos e prejuízos sociais e econômicos de extrema relevância. 
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A - Planta de Levantamento Topográfico para Estudos da Galeria Norte do 
Arroio Santa Bárbara 

 



 

 

B - Planta Geral do Sistema de Defesa contra Cheias e Drenagem do Sul 
de Pelotas 

 
 

 

 

 

 


