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INTRODUÇÃO: 
Ao longo do tempo, os espaços abertos e públicos demonstraram que são importantes 
elementos estruturadores da morfologia urbana, porém, processos acelerados de 
urbanização, têm levado à redução de áreas públicas de lazer, diminuição da 
arborização, impermeabilização do solo, aumento da temperatura e diminuição da 
qualidade de vida. Assim, a infraestrutura verde busca estabelecer uma conexão da 
cidade com elementos naturais, utilizando, como ferramentas, a arborização viária, 
distribuição equilibrada de áreas verdes, controle da impermeabilização do solo e 
drenagem de águas pluviais. Este trabalho enfoca a relevência da infraestrutura verde, 
como estratégia de planejamento de sistemas urbanos mais sustentáveis, visando 
mitigar os efeitos negativos da urbanização. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Esta pesquisa propõe o estudo de aspectos ambientais de duas cidades de porte 
médio, Passo Fundo e Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Com o foco na relevância da 
infraestrutura verde, busca-se estabelecer uma zona que funcione como um corredor 
verde interligando importantes espaços públicos da cidade de Passo Fundo, como 
praças e parques. As etapas de trabalho envolvem: revisão bibliográfica; levantamento 
de dados oficiais junto às prefeituras; elaboração de ficha de registro de campo; 
levantamento de campo em duas áreas de estudo em cada município; sistematização 
das informações; análise dos resultados, conclusões e recomendações; disseminação 
dos resultados. 
A escolha das áreas de analise foi feita ao longo de uma visita de reconhecimento aos 
bairros; em cada caso se elegeram 15 quarteirões para realizar o levantamento, 
levando em consideração sua representatividade da situação local. 



 

A partir do levantamento de campo do trecho, observou-se que não há critério técnico 
de implantação das árvores no decorrer do percurso, além disso, notaram-se diversos 
problemas nos passeios públicos do trecho, tais como falta de uniformidade das 
dimensões das calçadas, vegetações de grande porte identificadas no trecho que 
entram em conflito com as fachadas das edificações e com as redes de infraestrutura 
urbana da cidade. 
Assim, o objetivo principal da pesquisa é sugerir estratégias para os trechos 
pesquisados, permitindo, deste modo, a configuração de um corredor verde 
conectando as áreas verdes livres, trazendo uma melhor qualidade de vida, impacto 
visual e climático, contribuindo para a sustentabilidade urbana de Passo Fundo. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A situação ambiental urbana e econômica impõe o uso racional dos poucos percursos 
disponíveis. Um projeto que proponha a revalorização da presença de árvores e áreas 
verdes na cidade faz-se uma atividade essencial, na qual, contribuirá  no 
desenvolvimento urbano sustentável. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


