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Resumo 
O Arroio Vieira é um corpo de água continental que está localizado no município de 
Rio Grande/RS. No que tange a manutenção das características naturais do arroio, 
observamos problemáticos conflitos de uso, dentre os quais se situam, entre outros, 
o  desvio  de  seu  curso  original  para  construção  civil  e  o  aporte  de  efluentes 
domésticos. Em 2009 foram iniciadas demandas ambientais em prol ao arroio. As 
primeiras  iniciativas  surgiram  de  trabalhos  de  graduação,  projetos  e  artigos  da 
FURG,  com  projetos  ainda  hoje  desenvolvidos.  Por  intermédio  dessas  ações, 
consolidou-se  um  grupo  que  deu  origem  a  organização  sem  fins  lucrativos, 
Associação dos Amigos do Arroio Vieira - PRÓ-VIEIRA. O enfoque deste trabalho é 
resgatar  o  que  tem  sido  feito  pela  associação  e  enfatizar  sua  atual  situação. 
Destaca-se,  que  a  metodologia  une  o  desenvolvimento  de  ações  e  a  pesquisa 
acadêmica.  Observa-se  que  a  entidade  obteve  méritos  de  caráter  legal, 
oportunizados  pela  vaga  alcançada  no  Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Meio 
Ambiente - COMDEMA. Dentre o legado, pode-se citar a Resolução 002/2011 para 
Renaturalização do Arroio Vieira, a Recomendação 003/2007 que visa a criação do 
Parque Vieira e renaturalização do arroio, o Decreto Lei 11.110/11 para criação do 
Parque  do  Arroio  Bolaxa,  atividades  feitas  junto  as  escolas  e  comunidades  ao 
entorno,  ações  estas  unidas  a  universidade  e  se  ofertou  uma  oficina  sobre 
renaturalização  de  ambientes  hídricos.  Recentemente,  o  Pró-Vieira  obteve 
representação  no  Comitê  de  Bacias  Hidrográficas.  Além  disso,  a  associação 
mantém  os  monitoramentos  na  orla  do  córrego.  Academicamente  está  sendo 
confeccionado um livreto sobre o Arroio Vieira e artigos para maior conhecimento 
deste patrimônio ambiental, social e cultural.
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