
ResiLiência e muLtifuncionaLidade: 
proposta de requaLificação da paisagem 

junto ao Rio Taquari . Lajeado . rs
 Os recursos hídricos foram imprescindíveis para o 
desenvolvimento da vida - humana ou não. Foi através da 
água que as atividades de sobrevivência se desenvolveram. 
A partir do processo de urbanização, a relação do homem 
com o rio se tornou contraditória. A paisagem urbana, na 
maioria dos casos, desvaloriza e negligencia a presença dos 
corpos d’água, canalizando-os, usando-os como escoamento 
do sistema de esgoto. Os rios, elementos estruturadores da 
paisagem, ao serem incorporados no ambiente urbano sem 
planejamento, causam problemas e riscos para a população, 
em vista da sua desvalorização e degradação.
 Este trabalho entende a paisagem como infraestrutura, 
capaz de reconciliar a relação contraditória do homem 
com a natureza. Acredita-se que projetos com soluções 
baseadas na natureza podem contribuir para a recuperação 
da biodiversidade, para a diminuição de desastres naturais e 
para o aumento da qualidade de vida das pessoas. Com base 
nos conceitos relacionados à paisagem, ao desenvolvimento 
sustentável, à resiliência urbana e às soluções baseadas na 
natureza, este trabalho teve seus estudos iniciados na revisão 
bibliográfica baseados nos autores Gorski (2008), Herzog e 
Martin (2020), Forman e Godron (1986) e Tardin (2008). 

 Analisou-se as dinâmicas ecológicas da Bacia 
Hidrográfica Taquari-Antas com base no geoprocessamento 
e após isso definiu-se um recorte de duas Unidades de 
Gestão da Bacia que apresentam grandes fragilidades 
ecológicas, onde apropriou-se da metodologia de Forman 
(1995) referente a ecologia da paisagem, analisando a 
transformação do uso e cobertura do solo, do ano de 1985 
para o ano de 2018, através da base de dados do MapBiomas 
Brasil. Após isso, deu-se o prognóstico da região e diretrizes 
de desenvolvimento sustentável.
 Então, chegou-se na principal escala de estudo e 
projeto – o município de Lajeado/RS, o qual é banhado pelo 
Rio Taquari em seu perímetro leste e pelo Rio Forqueta no 
perímetro norte, além de abrigar Arroios dentro do perímetro 
urbano, como o Arroio Saraquá, Encantado e Engenho. A cidade 
recebe, frequentemente, eventos de inundação, causados 
por fatores naturais, mas fortemente agravados por fatores 
antrópicos, devido a má ocupação do solo, desmatamento e 
obras nos canais fluviais.
 Este trabalho objetiva desenvolver intervenções 
urbanas na cidade de Lajeado-RS, com vistas  à resiliência 
e à multifuncionalidade da paisagem, a fim de resgatar a 
valorização das águas e oferecer espaços livres que cumprem 
sua função ambiental e social.
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 A Bacia Hidrográfica Taquari Antas (BHTA) pertence à 
região Hidrográfica do Guaíba e é a segunda maior Bacia 
do Estado do Rio Grande do Sul (SEMA, 2011). Tem sua 
formação iniciada no Planalto de Campos Gerais, com o Rio 
das Antas, sendo que este percorre 359km com este nome,  
até a confluência com o rio Carreiro, quando passa a se deno-

minar Rio Taquari, com uma extensão de 187 km. Sua foz 
acontece na cidade de Triunfo, sendo o principal afluente do 
rio Jacuí, o maior formador do Lago Guaíba. É no entorno 
do Rio Taquari que se encontram os maiores aglomerados 
urbanos, justamente na área baixa da Bacia e no início da área 
de transição de biomas.
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 A paisagem “é um mosaico de conjunto de ecossistemas 
locais, repetido de forma semelhante em uma área de 
quilômetros de largura, conformando um conjunto de um 
ecossistema e possui três características principais: estrutura, 
função e transformação” (FORMAN E GODRON, 1986). 
Utilizou-se como base os conceitos de Ecologia da Paisagem 
para elaborar a análise da estrutura da paisagem regional, a 
qual, segundo Forman & Godron (1986) possui três elementos 
principais: matriz, corredor e fragmento. Visto isso, foi 
utilizado o método de análise de cobertura e uso do solo, por 
meio da base de dados oferecida pelo site MapBiomas Brasil, 
através da coleção 4.1, a qual disponibiliza onze temáticas de 
cobertura do solo para o recorte em questão.
 A classe predominante apresentada é a Formação 
Florestal, caracterizada pela vegetação natural dos biomas 
Mata Atlântica e Pampa. Teve sua área aumentada nos últimos 
anos, principalmente nas áreas mais altas e declivosas, locais 
menos propensos à atividade agrícola. Em contra partida a 
isso, é possível observar que nas áreas de vale, mais baixas 
e menos declivosas, esta classe apresentou significativa 

diminuição, sendo substituída pelos setores referentes à 
agropecuária, principalmente “Cultura Anual e Perene”, 
representada nos cultivos predominantes de milho, trigo, 
erva-mate, soja e fumo.
 No que tange à infraestrutura urbana, as cidades que 
mais se desenvolveram, isto é, apresentaram um crescimento 
urbano, se encontram adjacentes ao Rio Taquari, como Lajeado, 
Estrela, Arroio do Meio e Encantado. Todavia, percebeu-se 
que são áreas naturalmente sujeitas à inundação e este fato 
deveria condicionar a ocupação urbana, restringindo seu uso 
em áreas de risco e protegendo as várzeas com vegetação. 
Entretanto, o que aconteceu foi diferente: primeiramente, foi-
se explorado o desmatamento e feito áreas de plantio nas 
terras adjacentes aos recursos hídricos, desfavorecendo os 
ciclos ecológicos, e, posteriormente, configurou-se ocupações 
urbanas, em algumas áreas, e em outras permaneceu-se a 
atividade agropecuária. Ambos os processos - urbanização 
em áreas de risco e atividades agrícolas próximas aos cursos 
d’água, agravam os impactos causados pelos eventos de 
inundações e enxurradas.
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 Para a escala regional, escolheu-se um recorte de duas 
Unidades de Gestão da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas: UG 
Forqueta e UG Baixo Taquari Antas, em vista de que se acredita 
que uma das formas mais coerentes de planejamento urbano 
e regional se dá através da divisão hidrográfica. O recorte 
se situa ao sul da Bacia, na área mais baixa dela, possui os 
maiores aglomerados urbanos junto aos principais rios da 
Bacia, como as cidades de Lajeado, Estrela, Arroio do Meio 
e Encantado. A região de recorte apresenta como destaque 
de modal a  Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola 
- BR-386, a qual contribuiu para o crescimento da região 
como escoamento da produção do interior gaúcho e logo 
ficou conhecida como “Rodovia da Produção”. Além disso, 
tem-se o modal hidroviário, o qual historicamente possuiu 
grande relevância para a Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, 
especialmente para o recorte regional em questão.
 Por volta de 1840 iniciou-se os aglomerados urbanos ao 
longo das margens do Rio Taquari, principalmente por parte 
da população advinda da imigração alemã, a qual incrementou 
a produção agrícola e extrativista. A partir disso, as colônias 
passaram a gerar excedentes para comercializar e usou-se o 
Rio Taquari como caminho até a capital gaúcha. Até a década 
de 1950 o modal hidroviário teve extrema importância para 
o desenvolvimento da região, quando iniciou sua decadência 

em vista da evolução da malha rodoviária. O Porto Fluvial 
de Estrela possuía o entrocamento multimodal rodo-ferro-
hidroviário, o qual prosperou até a década de 1990. A partir 
disso, iniciou-se um significativo decréscimo de navegação, 
explicada pela falta de políticas públicas de incentivo ao setor, 
bem como a crescente vantagem do modal rodoviário. (FERRI 
E TOGNI, 2012).
 A região possui um relevo de conformação de vales e 
montanhas, sendo o Rio Taquari um estruturador da paisagem. 
Em  seu entorno tem-se as áreas mais baixas e menos 
declivosas, configurando áreas de planícies de inundação, 
onde o rio não possui uma grande energia de correnteza e 
acaba pelo seu transbordamento natural. A metade norte do 
recorte (UG Forqueta) é demarcada pelas áreas mais altas e 
declivosas e, no extremo norte, tem-se a porção de maior 
altitude do recorte e com menos declividade, configurando-
se uma área de planalto. (FERRI E TOGNI, 2012). Já a metade 
sul (UG Baixo Taquari-Antas) possui, majoritariamente, áreas 
baixas e com pouca declividade, configurando-se áreas de 
várzeas, sendo muito suscetíveis à inundações. 
 Apesar das áreas de proteção ambiental cadastradas, 
ainda percebe-se uma carência nesse âmbito, visto que a 
região possui diversos lugares que conformam áreas com 
potencial ecológico de proteção, de paisagens cênicas, e que 
poderiam ser aliadas ao desenvolvimento sustentável.


