
 

Figura 18 – Ocupação pela agricultura

Figura 19 – Ocupação irregular às margens do Arroio Manoel Alves na zona rural.

Ocupação pela agricultura (em segundo plano) às margens do Arroio Manoel 
Alves 

Fonte: Trabalho de campo, Fev. 2010. 
 

Ocupação irregular às margens do Arroio Manoel Alves na zona rural.
Fonte: Trabalho de Campo, Fev. 2010. 
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Ocupação irregular às margens do Arroio Manoel Alves na zona rural. 



 

Figura 20 – “Barramento” do Arroio Manoel Alves numa propriedade rural, para formação de 

 

 

Já a área de 37,17% do entorno dos reservatórios artificiais, o que corresponde a 

14,52ha, é ocupada de form

preservação permanente no entorno das nascentes e da rede de drenagem. 

principalmente nos reservatórios localizados na zona rural. É oportuno também ressaltar, que 

os reservatórios mapeados na zona rural e que, por lei, exige

entorno, são cursos da água que já sofreram grandes alterações humanas. Partes desses 

reservatórios foram criados artificialmente em nascentes ou ao longo das margens dos 

córregos, visando abastecer as propriedades rurais por onde passam, e possuem o culturas no 

seu entorno. Já nos reservatórios localizados na zona urbana, por se tratarem de balneários, a 

vegetação no entorno deles foi retirada em parte, para facilitar o ace

pode ser observado na Figura 21

 

 

“Barramento” do Arroio Manoel Alves numa propriedade rural, para formação de 
uma piscina natural. 

Fonte: Trabalho de Campo, Fev. 2010. 

Já a área de 37,17% do entorno dos reservatórios artificiais, o que corresponde a 

14,52ha, é ocupada de forma irregular, principalmente pelas culturas, a exemplo das áreas 

no entorno das nascentes e da rede de drenagem. 

principalmente nos reservatórios localizados na zona rural. É oportuno também ressaltar, que 

vatórios mapeados na zona rural e que, por lei, exige-se uma área de preservação no 

entorno, são cursos da água que já sofreram grandes alterações humanas. Partes desses 

reservatórios foram criados artificialmente em nascentes ou ao longo das margens dos 

órregos, visando abastecer as propriedades rurais por onde passam, e possuem o culturas no 

seu entorno. Já nos reservatórios localizados na zona urbana, por se tratarem de balneários, a 

vegetação no entorno deles foi retirada em parte, para facilitar o ace

pode ser observado na Figura 21. 
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“Barramento” do Arroio Manoel Alves numa propriedade rural, para formação de 

Já a área de 37,17% do entorno dos reservatórios artificiais, o que corresponde a 

a irregular, principalmente pelas culturas, a exemplo das áreas de 

no entorno das nascentes e da rede de drenagem. Esse fato ocorre 

principalmente nos reservatórios localizados na zona rural. É oportuno também ressaltar, que 

se uma área de preservação no 

entorno, são cursos da água que já sofreram grandes alterações humanas. Partes desses 

reservatórios foram criados artificialmente em nascentes ou ao longo das margens dos 

órregos, visando abastecer as propriedades rurais por onde passam, e possuem o culturas no 

seu entorno. Já nos reservatórios localizados na zona urbana, por se tratarem de balneários, a 

vegetação no entorno deles foi retirada em parte, para facilitar o acesso de pessoas, como 


