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RESUMO 
O planejamento e a consolidação de áreas verdes tornam-se de fundamental importância para a qualidade de vida da 
população urbana. Em se tratando da cidade de Passo Fundo (RS), a vegetação do local estudado faz parte de 
fragmentos de Mata Atlântica e foi analisada em relação às casas, aos canteiros e às calçadas. A pesquisa tem o objetivo 
analisar a intensidade dos impactos causados ao trecho do Rio Passo Fundo de percorre sob a Rua Sete de Setembro 
dentro do perímetro urbano da cidade de Passo Fundo/RS. Metodologicamente, foram analisados os impactos visuais e 
seus impactos sobre o meio, através de levantamentos a campo. A pesquisa constatou o interesse da população da cidade 
sobre os riscos à saúde que a contaminação causada pelo lixo doméstico. Neste caso, a área precisa receber a expansão 
da rede de infraestrutura e investimentos por parte do poder público para a sua revitalização. 
 
PALAVRAS-CHAVE: impactos ambientais; meio ambiente; preservação ambiental. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo analisar a intensidade dos impactos causados ao trecho do rio Passo Fundo de percorre 
sob a Rua Sete de Setembro dentro do perímetro urbano da cidade de Passo Fundo/RS-Brasil. O problema analisado foi 
escolhido devido à frequente, e necessária manutenção do curso do rio Passo Fundo/RS, devido à contaminação do 
corpo hídrico e do constante acúmulo de lixo em seu leito. Levou-se em consideração que os riscos e a falta de 
infraestrutura em determinados pontos da cidade podem causar impactos negativos para a saúde pública. 
A análise busca identificar os riscos de áreas não tratadas no entorno dos corpos hídricos dentro da cidade de Passo 
Fundo, e assim, procura evidenciar e apontar medidas para solucionar ou ao menos amenizar os impactos ambientais. 
  
METODOLOGIA 
 
Conforme Menezes (2005), a classificação da pesquisa definida está baseada em quatro pontos de vista: natureza, forma 
de abordagem do problema, objetivos e procedimentos técnicos. Abaixo se apresenta os quatro pontos de vista: 
Natureza: é uma pesquisa aplicada, visto que existe a necessidade do debate do tema para a elaboração de medidas 
corretivas para o problema dentro do contexto de cidade e saneamento. 
Abordagem do problema: é uma pesquisa necessária, pois ainda existe pouca preocupação a respeito dos impactos da 
poluição por descarte incorreto do lixo doméstico e industrial dentro do Rio Passo Fundo e seus impactos dentro da 
cidade de Passo Fundo. 
Objetivos: é uma pesquisa que visa proporcionar maior familiaridade com os problemas existentes no local de estudo, 
levando em conta a análise dos impactos ambientais, a longo prazo. Em que, através da simulação da ocorrência de 
maiores contaminações da água corrente e a previsão de uma melhora do saneamento básico da cidade, venha a propor a 
prevenção de doenças pela conscientização populacional, acerca do descarte correto do lixo doméstico. 
Os procedimentos metodológicos adotados consistem na análise de mapas ao longo de 10 anos com o auxílio da 
ferramenta Google Earth e na comparação de fotografias da área analisada em duas visitas realizadas num período de 
seis meses. As informações sobre o rio e suas condições foram fornecidas pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo, 
juntamente, com o acompanhamento dos jornais locais acerca das melhorias nas condições do Rio Passo Fundo, o que 
foi feito nos últimos anos e as medidas tomadas acerca do aumento demográfico e à conscientização populacional sobre 
dejetos e seus descartes.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O trecho do rio Passo Fundo analisado encontra-se dentro do perímetro urbano do município sobre a ponte na Avenida 
Sete de Setembro. A área de análise está degradada devido ao descarte não consciente da população local, pois se 
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caracteriza como área de baixa renda. Foi observado nesta localidade pouco acúmulo de lixo no leito do Rio, entretanto, 
é visível considerável quantidade de lixo depositado em terrenos laterais a este. Nesta localização, o rio apresenta entre 
8-15m de largura do leito à esquerda e 8m à direita. A profundidade à direita não pôde ser determinada por conta do 
crescimento da mata ciliar sobre o rio. Visto que existe pouca mudança na inclinação do rio sob a ponte, observa-se 
vazão constante de, aproximadamente, de 1,46 m³/s (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Análise topográfica do trecho em estudo. 

Fonte: Elaboração própria com o uso da ferramenta Surfer 11. 
 
Em alguns pontos a cidade de Passo Fundo vem sofrendo com inundações provenientes dos rios, é importante ressaltar a 
necessidade da manutenção da área de estudo como maneira de prevenir doenças à população e de valorizar e recuperar, 
mesmo que de forma reduzida, a saúde do corpo hídrico. Conforme visualizado na Figura 2, a área possui densa 
vegetação ciliar como forma de proteção contra as agressões causadas pelo descarte irregular de lixo. Entretanto, deve-
se considerar o risco da contaminação das águas pela absorção dos detritos em contato com o solo no entorno do corpo 
hídrico. Além disso, com o descarte de peças de mobiliário é visível a possibilidade de, com o deslocamento do solo 
proveniente de erosão pelo fato deste estar desprotegido de camada de vegetação, as peças terem como destino o rio 
Passo Fundo, causando bloqueios do curso em suas áreas de menor largura. 
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Figura 2: Mata ciliar do entorno do trecho. 

 
A falta de infraestrutura, segundo a empresa responsável, CODEPAS (2015), no que diz respeito da coleta de lixo da 
localização, é seguro afirmar, combinado com as visitas ao local, que o cenário de acúmulo de lixo (ver Figura 3) é 
frequente no ponto em estudo. O bairro de estudo necessita da ampliação da rede de infraestrutura da cidade e de uma 
conscientização da população para a melhora não só do descarte de lixo. Mas também de uma manutenção de 
saneamento básico, impedindo a proliferação de doenças causadas por animais vetores, como ratos e mosquitos. 
 

 
Figura 3: Acúmulo de lixo. 

 
CONCLUSÃO 
 
A poluição da área do entorno do corpo hídrico causa impactos, principalmente, à população que vive ao seu redor. No 
entanto, mesmo sendo reversível, deve-se considerar a análise acerca a contaminação dos mananciais e o possível 
bloqueio do fluxo das águas do Rio Passo Fundo dentro do perímetro da cidade. Com isto tem-se a verificação de um 
impacto de nível local de média magnitude com possível reversão.  
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Isso pode ser alcançada de for incentivado o interesse da população da cidade sobre os riscos à saúde que a 
contaminação causada pelo lixo doméstico. Assim, a área precisa receber a expansão da rede de infraestrutura e 
investimentos por parte do poder público para a sua revitalização. 
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