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1. INTRODUÇÃO 

Segundo os ambientalistas, o crescimento desordenado das cidades provoca a 

insustentabilidade do desenvolvimento econômico, social e político além de causar uma 

série de problemas de ordem social, convertendo-se em desequilíbrio ao meio ambiente 

urbano. 

A aceleração da expansão urbana tem revelado problema de considerável gravidade, 

originado pela completa desconsideração dos fatores fisiográficos. Esta expansão se dá 

hoje sob a ótica exclusiva das razões especulativas de mercado, que vêm ignorando as 

reais potencialidades e limitações das áreas a serem ocupadas, bem como o planejamento 

urbano e a adoção de técnicas adequadas. Isto determina a ocupação inadequada de locais 

extremamente problemáticos. 

As áreas, já então agredidas e desequilibradas ambientalmente, são incorporadas ao 

meio urbano, trazendo além de riscos à população, altos custos à municipalidade e, em 

conseqüência à sociedade como um todo. 

As necessidades crescentes da população, aliadas à municipalização de vários 

serviços públicos nas esferas Estadual ou Federal, exigem respostas cada vez mais rápidas 

das prefeituras. Do ponto de vista político, há que se considerar ainda o fato do repasse dos 
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recursos federais e estaduais ser desproporcional ao aumento das funções sociais 

transferidas para os municípios. 

As dificuldades impostas pelas características do meio físico devem ser 

consideradas, procurando adequar os projetos de atividades humanas, como prevê o 

RIMA/EIA. 

Segundo o artigo nº 182 da Constituição Federal é tarefa fundamental da 

administração municipal receber e administrar a população urbana, isto é, prever e 

direcionar o crescimento físico e sócio-econômico da cidade e dos bairros, ordenar a 

expansão da malha urbana e o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, 

garantindo o bem-estar de seus habitantes. 

Entretanto, esses serviços estão aquém das reais necessidades dos municípios e 

tendem a se agravar durante as próximas décadas, uma vez que o processo de urbanização 

marcha a um ritmo muito mais acelerado do que as possibilidades de planejar e controlar 

esse crescimento. 

A procura por soluções que realmente contribuam para resolver os inúmeros 

problemas das áreas urbanas passa obrigatoriamente pelo planejamento. Este deve ser 

feito levando-se em consideração inúmeros critérios e objetivos, no entanto muitas vezes 

deixa a desejar em relação a aspectos técnicos, ambientais e de legislação. As decisões 

são tomadas com base em interpretações altamente subjetivas da realidade, não existe 

planejamento de longo prazo e freqüentemente programas e investimentos são criados e 

desfeitos à mercê dos interesses políticos que se alternam no comando do executivo 

municipal. 

Há necessidade de se buscar alternativas para a solução dos conflitos existentes 

entre o ambiente natural e o desenvolvimento físico-urbanístico e socioeconômico 

deflagrando um processo um processo de planejamento ambiental que garanta a 

permanência de instalações industriais de forma sustentável, promovendo a proteção 

ambiental, a gestão dos recursos, o desenvolvimento econômico e a satisfação das 

necessidades humanas básicas. 

Os municípios necessitam de locais adequados para instalação de suas indústrias. 

Estes locais, chamados distritos ou áreas industriais, concentram a maior parte da produção 

das cidades. Por esta razão, normalmente, são áreas que sofrem profundas modificações e 

que influenciam todo o desenvolvimento de uma cidade, tanto fisicamente, quanto 

socioeconômicamente. O planejamento, neste caso, deve ser elaborado para adequar as 

atividades humanas às condições ambientais. 
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O presente estudo busca estruturar um Sistema de Informações Geográficas – SIG 

com dados geográficos obtidos em pesquisa de campo a fim de subsidiar o processo de 

tomada de decisões, pelos atores envolvidos, um zoneamento de áreas industriais tendo em 

vista um desenvolvimento harmônico. 

Assim, a pesquisa que se apresenta potencializa, especialmente: 

a) a criação e a promoção de instrumentos eficientes ao ordenamento e gestão de áreas 

que poderão ser aproveitadas para a instalação de distritos industriais; 

b) a identificação e localização de estabelecimentos industriais; 

c) um cadastro atualizado, com as características das empresas, por ramo de atividade; 

d) o levantamento de deficiências infra-estruturais urbanas; 

e) as potencialidades das empresas e a probabilidade de área a ser ocupada. 

Como forma de auxiliar a tomada de decisão na eleição de possíveis áreas para a 

instalação de distrito(s) industrial(is), o presente trabalho busca levantar e apresentar 

espacialmente, os locais que ao passar por critérios técnicos, são julgados potencialidades 

dominantes à implantação destes empreendimentos. 

A possibilidade de analisar os dados baseados em sua ocorrência espacial é o grande 

diferencial de um SIG-Urbano em relação a outros sistemas com funções semelhantes, 

atualizando e gerando novos dados a partir dos já existente. Entretanto, para a máxima 

otimização de seu uso são necessários mais do que investimento em software (que já 

possuímos) e hardware. Na verdade, um investimento substancial necessita ser direcionada 

a confecção da Base de Dados e de Recursos Humanos. 

A Geografia, preocupada com as relações do homem com o meio físico, contempla, 

portanto, seus estudos diante de questões fundamentais sobre atividades humanas para 

serem realizadas de forma sustentável. 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Passo Fundo localiza-se na porção norte do estado do Rio Grande 

do Sul, numa área conhecida como Planalto Médio (figura 1). 
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Fi

gura 1: Área urbana do município de Passo Fundo –RS 

A sede encontra-se no paralelo 28°1546,2 de latitude Sul e meridiano 52°2424,5 de 

longitude Oeste, numa altitude média de 709m, fazendo limite ao norte são com o município 

de Coxilha, ao Sul com o município de Marau e Ernestina, ao leste com Mato Castelhano e 
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a Oeste com Carazinho e Pontão. O território do Município compreende 1.595 km2, e uma 

população de 168.440 habitantes (IBGE, 2000). O município é conhecido na região como 

pólo comercial, de serviços e de saúde, destacando também no mesmo a existência de uma 

universidade e uma faculdade (Moura e Fioreze, 2004). 

O uso do subsolo de Passo Fundo remonta com a passagem dos tropeiros, 

utilizando os recursos hídricos subterrâneos (bica da Mãe Preta) para abastecer as boiadas 

e os próprios desbravadores. O homem tem íntima relação com a busca de recursos 

naturais relacionados ao subsolo. Esses recursos são importantes para manutenção da vida 

e bem estar da população. No entanto, o uso indiscriminado deste subsolo, promoveram 

grande diversificação de problemas quanto ao uso, decorrente da urbanização 

desordenada, sem preocupação com o desenvolvimento sustentável. 

Geologicamente a área compreendida pelo município é formada pelo Planalto 

Arenítico-Basáltico, sendo a morfologia de coxilhas da superfície do planalto, com a altitudes 

em torno de 500 a 800 metros. 

Passo Fundo ocupa parte de uma formação geológica que data da era Mesozóica, 

do período Juro-Cretáceo, pertencendo ao grupo São Bento. Enquadra-se na unidade lito-

estratigráfica da Formação da Serra Geral, litologicamente representada por ridacitos 

porfiríticos de cor cinza acastanhada, com disjunção tabular dominante. Os termos 

basalticos são representados por andesitos toleíticos de cor cinza-escura a preta 

acinzentada, com disjunção colunar dominante e intercalações de lentes arenosas. 

Durante a era cenozóica, no período terciário, depositou-se a Formação Tupanciretã, 

representada por arenitos avermelhados finos com níveis esparsos de argila avermelhada, 

intercalações de arenitos conglomeráticos e conglomerados com matriz síltico-arenosa e 

seixos de basalto e quartzo. A estratificação é plano-paralela, cruzada, plano tabular e 

acanalada. Estas feições indicam que o ambiente deposicional era fluvial. 

A vegetação da região é de florestas remanescente com formações arbóreas densas 

(araucárias) e com estratos superpostos. Apresenta zona agrícola de uso intensivo de verão 

e de invernos com predomínio do cultivo de soja, milho e trigo. 

O clima se caracteriza por subtropical, mesotérmico úmido com precipitações 

distribuídas equilibradamente ao longo do ano, sendo as médias anuais em torno de 16 a 

20°C. 

3. METODOLOGIA 

As modernas abordagens no contexto da gestão ambiental dos recursos naturais de 

um território envolvem ações de planejamento e monitoramento que identifiquem e indiquem 
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estratégias e diretrizes que harmonizem as vocações dos ecossistemas com as sistemáticas 

de ocupações, como forma de garantir produções sustentáveis dentro de geobiossistemas 

auto-sustentáveis em longo prazo. 

Estas ações envolvem o estudo das habilidades e limitações físicas, biológicas e 

territoriais do espaço de ocupação, identificando as possíveis sensibilidades dos 

ecossistemas aos impactos adversos. 

As técnicas de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, neste caso um 

Sistema de Informações Geográficas voltado para o planejamento urbano, apresentam-se 

hoje como uma opção às técnicas tradicionais de gerenciamento, possibilitando a integração 

de dados espaciais e seus atributos, a simulação de eventos, o modelamento de situações 

específicas e a visualização de informações associadas a mapas, auxiliando no processo de 

tomada de decisão. 

A principal característica técnica das atividades ligadas ao geoprocessamento é a 

sua multidisclipinalidade e seu caráter multifinalitário. Assim, estudos desta natureza são 

realizados e interpretados conjuntamente por geógrafos, arquitetos, engenheiros, 

economistas, biólogos, entre outros. 

Nesse contexto, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) representam uma 

ferramenta extremamente útil para os propósitos do planejamento municipal. Por reunirem 

um extenso conjunto de aplicativos para coletar, armazenar, recuperar, transformar e 

representar visualmente dados espaciais e também dados estatísticos ou textuais a eles 

relacionados representa um grande passo no sentido de uma maior racionalização no 

planejamento e no gerenciamento de recursos no rol de atividades de administrações 

municipais. 

Sendo estas técnicas procedimentos acessíveis aos pesquisadores ambientais, tanto 

conceituais quanto tecnologicamente, elas permitem detectar com facilidade e rapidez 

alterações ambientais dela provenientes, tornando-se indispensáveis instrumentos no 

planejamento territorial urbano. 

É uma ferramenta de suporte para muitas funções de decisão e as vantagens de sua 

utilização advêm da velocidade, consistência e precisão, além do seu forte apelo gráfico na 

apresentação dos resultados. 

Assim, cientes da relação das atividades humanas com a superfície terrestre, formam 

produzidos mapas temáticos de Vulnerabilidade Ambiental à instalação de um novo distrito 

Industrial de Passo Fundo, utilizando Sistema de Informação Geográfica – SIG. 
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Define-se Vulnerabilidade, segundo Zuquette (1994), como a característica intrínseca 

de um sistema, que corresponde a sua predisposição em ser afetado ou estar suscetível a 

sofrer danos, quando exposto a um evento perigoso. Evento perigoso é caracterizado como 

uma ação externa, representando um perigo latente que se associa a um fenômeno físico de 

origem natural ou provocado pelo homem. 

Visando atingir os objetivos propostos para o presente estudo, realizou-se a 

identificação de fatores descritivos do meio físico e limitante ao desenvolvimento de distrito 

industrial, na forma de mapas temáticos, também denominado de Planos de Informações 

em um SIG, de forma obter-se o Mapa de Vulnerabilidade Ambiental à Ocupação de um 

distrito Industrial. 

O método de trabalho desenvolvido foi dividido nas seguintes etapas: 

 Digitalização das cartas do exército do município de Passo Fundo: 

 Folha SH.22-V-B-I-1 (MI - 29/18/1) e 

 Folha SH.22-V-B-I-S (MI - 29/18/3) 

- Aquisição e Tratamento de dados, com definição da Escala do Projeto. 

- Geoprocessamento 

 Processamento de Imagens orbitais e geração de mapa temático 

 Processamento de dados vetorias e geração de mapas temáticos 

- Tomada de decisão, conforme esquema a seguir apresentado: 

 

3.1 Aquisição e Tratamento de Dados 

Inicialmente foram agrupadas as diferentes informações e selecionado o material à 

obtenção dos dados georreferenciados, para posterior utilização nas técnicas de 

sensoriamento remoto e geoprocessamento. 

Os dados utilizados, mapas descritivos do meio físico e imagens digitais na forma de 

informações georreferenciadas foram: 

 Imagem orbital do satélite LANDSAT TM7, bandas 3, 4, 5 e 8 de fevereiro de 2002. 

 Mapa Geológico do Estado do Rio grande do Sul (IBGE, 1989), na escala 

1:1.000.000; 
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 Carta Topográfica do Município na escala 1:50 0000 

 Mapa do Perímetro urbano do município de Passo Fundo 

Na seqüência, os dados foram estudados, considerando-se a extração de 

informações do meio físico x áreas favoráveis à implantação de um distrito industrial. 

A classificação do uso da terra utilizou a legenda Campo, Cultivo, Solo Exposto, 

Açude/Barragem, Matas, Zona Urbana, Banhado, Pedreiras, Drenagem, Estradas e 

Ferrovia. Somente as classificações Campo, Solo Exposto e Cultivo são adequadas à 

tipologia de parcelamento industrial do solo. 

Para a composição da base digital georreferenciada de dados foram utilizadas várias 

fontes de dados, sendo necessário o cuidado de compatibilizá-la antes de efetuar a 

manipulação no Geoprocessamento. 

Os arquivos digitais trabalhados foram adquiridos nos formados vetoriais DWG e 

DXF. 

Os arquivos no formato DWG tiveram de ser lidos no programa AUTOCAD e 

exportados no formado DXF para ser trabalhados no programa IDRISI. 

A escala do projeto ficou estabelecida em 1:75.000. 

O sistema de Coordenadas de Referência adotado é o UTM - Universal Transversa 

de Mercator. 

3.2 Geoprocessamento 

Nesta etapa, as informações digitais e georreferenciadas, foram objetos de análise 

para geração dos seguintes mapas temáticos: Hidrografia, Uso da Terra, Limites do 

Município, Declividade, Ventos Predominantes, Distância da Zona Urbana e Geológico. 

Considerando planejamento do uso de solo para a instalação de um distrito industrial 

e sua interação com os parâmetros do meio físico, foram empregadas ferramentas básicas 

do Geoprocessamento, através de um SIG e Sensoriamento Remoto. 

3.3 Processamento de Imagens Orbitais e Geração de Mapa Temático 

Nesta etapa procedeu-se ao georreferenciamento da imagem do município de Passo 

Fundo, imagem do satélite LADSAT TM 7 de fevereiro de 2002 e gerou-se o Mapa de Uso 

da Terra, através do Método de Classificação Supervisionada de Imagens Multiespectrais de 

Sensoriamento Remoto. 

3.4 Processamento de Dados Vetoriais e Geração de Mapas Temáticos 
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Foram gerados os seguintes mapas temáticos à determinação de áreas favoráveis à 

implantação de distritos industrias no município de Passo Fundo: 

 Mapa de Limites do Município. 

 Mapa do uso da Terra 

 Mapa Geológico com zona de exclusão – Formação Tupanciretã 

 Mapa de Uso da Terra com zona de exclusão de 6 km do perímetro urbano 

 Mapa de Ventos Predominantes 

 Mapa Hidrográfico e Área de Preservação Permanente (APP) 

3.5 Materiais: 

Computador Pentium3, 500 MB memória RAM, 20 GB disco rígido, Programa IDRISI 

for Windows 2.0®, Auto CAD 2000®, Plotter, impressora, GPS, Scanner. 

4. RESULTADOS 

 Com o cruzamento das informações que foram obtidas através dos materiais 

utilizados, originou-se mapas que irão auxiliar na decisão das melhores áreas para o 

parcelamento industrial no município de Passo Fundo. 

 Estes mapas – uso do solo, permeabilidade dos solos, bacias de captação, 

declividade, ventos predominantes, distancias máximas e mínimas e áreas de preservação 

permanente – quando cruzados, através de geoprocessamento, definirão, em outro mapa, 

áreas tecnicamente aptas ao parcelamento industrial do solo. 

4.1. Uso da Terra 

 O mapa de Uso da Terra foi obtido através do processamento de imagem de satélite 

Landsat 7 TM, bandas 3,4,5,e 8 da região de Passo Fundo, obtida em 04/02/2002. 

 Para uso da terra utilizou-se a classificação de: campo, cultivo, solo exposto, 

açude/barragem, matas, zona urbana, banhado, pedreiras, drenagem, estradas e ferrovia 

(figura 2). 

 Somente as classificações campo, solo exposto e cultivo são adequadas à tipologia 

de parcelamento industrial do solo. 
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Figura 2: Mapa de Uso e Ocupação do Solo 

4. 2. Permeabilidade dos solos 

Em relação às demandas ambientais, baixas permeabilidades do solo são desejáveis 

para terrenos onde serão instaladas indústrias, com especial importância quando há 

necessidade de tratamento de efluentes. Nos locais onde não existam condições naturais de 

baixa permeabilidade adequadas, estas condições devem ser buscadas através de obras 

civis, podendo incluir custos vultosos. 

Na região de Passo Fundo a ocorrência da Formação Tupaciretã é o principal 

indicador de solos com altas taxas de permeabilidade. 

Nos trabalhos de campo do Projeto RadamBrasil (1986) constatou-se que os maiores 

problemas de erosão acelerada, tanto em expressão como em extensão, encontrados na 

Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo - onde se insere a região de Passo 

Fundo - estão associadas aos arenitos da Formação Tupaciretã, cuja alteração resulta em 

solo arenoso, mais suscetível à erosão. Verificou-se, generalizadamente, a ocorrência de 

sulcos, ravinas e voçorocas nas vertentes suaves das colinas, por vezes transpondo-as. 

Esta ocorrência é mais intensa entre as cidades de Passo Fundo e Carazinho. 

Geralmente desenvolvem-se próximo aos canais fluviais, sendo que alguns até já se 

interligam com a rede de drenagem organizada, dando origem a novos braços fluviais, 

procedendo à ampliação da mesma. 

Os fenômenos de erosão acelerada nos arenitos da Formação Tupaciretã são por 

vezes tão violentos que chegam a desenvolver imensas voçorocas, com a abertura de 
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extensos e profundos anfiteatros de erosão, em meio a áreas de campo com criação de 

gado. Essa ocorrência de intensos problemas de erosão acelerada não tem termo de 

comparação com nenhuma das outras unidades geomorfológicas mapeadas no estado do 

Rio Grande do Sul. 

A ocorrência dos sedimentos atribuídos à Formação Tupaciretã foi extraída do Mapa 

Geológico do Estado do Rio grande do Sul (IBGE, 1989), na escala 1:1.000.000. 

O mapa temático da Formação Tupaciretã apresenta as áreas que não são adequadas 

ao parcelamento industrial do solo. 

4.3. Bacias de Captação 

O novo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) para o município de Passo 

Fundo, em fase avançada de estudos, propõe que a região compreendida pelo entorno das 

nascentes do rio Jacuí, do rio Passo Fundo e do Arroio Miranda, tenha tratamento 

diferenciado, com restrições maiores à implantação de usos. 

Esta área, inserida no PDDI em fase de estudos como Zona de Proteção dos 

Mananciais, é responsável por 100 % do abastecimento de água para a população da zona 

urbana de Passo Fundo. 

O mapa temático do Macrozoneamento do Município de Passo Fundo, constante do 

PDDI que está em análise, apresenta as áreas classificadas como Zona de Proteção dos 

Mananciais, que não são adequadas ao parcelamento industrial do solo. 

4.4. Declividade 

Áreas com declividade inferior a dois graus apresentam má drenagem e pequeno 

escoamento das águas pluviais. Tem uma tendência a se tornarem áreas alagáveis onde as 

soluções de engenharia podem ter custos proibitivos. 

Áreas com declividades superiores a vinte e dois graus vão exigir muita movimentação 

de solo (terraplenagem) e tendem a apresentar limitações de uso e acesso. 

O mapa temático Declividade apresenta os locais do município de Passo Fundo que 

apresentam declividade fora do intervalo 2 – 22 graus, sendo considerados inadequados ao 

parcelamento industrial do solo. 

4.5. Ventos Predominantes 

A região de Passo Fundo apresenta uma direção preferencial de ventos com a direção 

NE. 
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Indústrias que lancem cheiro além dos limites dos empreendimentos não devem estar 

posicionadas em locais onde os ventos predominantes são em direção às aglomerações 

urbanas. 

O mapa temático Ventos Predominantes apresenta a área à nordeste da zona urbana 

de Passo Fundo e é classificada como inadequada para o parcelamento industrial do solo. 

4.6. Distâncias Máximas e Mínimas 

Entende-se que a distância máxima da zona urbana que viabiliza empreendimentos 

como distritos industriais deve ser de 15 km. Distâncias superiores a esta geram custos 

elevados de logística, principalmente em relação ao transporte, energia e comunicações 

(figura 3). 

A distância mínima aconselhável para a implantação de distritos industriais depende 

da tipologia das empresas que vão fazer parte do empreendimento. Para empresas cujos 

processos são geradores de odores, ruídos e resíduos perigosos à indicação é de mais de 6 

km da zona urbana. Empresas não poluidoras, cujos processos não gerem cheiros ou 

ruídos, podem ser instaladas em distritos industriais localizados até mesmo dentro da zona 

urbana. 

Apresentamos, então, três mapas temáticos para Distâncias Máximas e Mínimas, 

contemplando em todos a distância máxima de 15 km da zona urbana e a distância mínima 

em 1 km, 3 km e 6 km. Em cada um deles, respectivamente, os intervalos de afastamento 

da zona urbana não enquadrados naqueles limites, serão classificados como não adequado 

ao parcelamento industrial de solo. 
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Figura 3: Mapa de Distancias Mínimas e Máximas 

4.7. Áreas de Preservação Permanente 

O Código Florestal Brasileiro (Lei Federal 4771/65) e a Resolução Conama 302/02 

definem como área de preservação permanente, entre outras, o raio de 50 m em torno de 

fontes e olhos de água, os banhados e o limite de trinta metros de cada margem de cursos 

de água com até 10 metros de largura. 

O mapa temático Áreas de Preservação Permanente – APP apresenta os locais onde 

ocorrem estas situações dentro do município de Passo Fundo e são classificadas como 

áreas inadequadas ao parcelamento industrial do solo. 

4.8. Áreas Tecnicamente Aptas ao Parcelamento Industrial do Solo 

Cada um dos sete mapas temáticos constitui um plano de informações – PI. Estes 

planos de informações serão cruzados através de geoprocessamento e o resultado será o 

mapa temático Áreas Tecnicamente Aptas ao Parcelamento Industrial do Solo, com as 

áreas quantificadas na legenda. As áreas aqui espacialmente discriminadas estão aptas, a 

priori, a receber empreendimentos industriais. 

5. PERFIL INDUSTRIAL – Dados Preliminares 

Paralelo a estas análises, se desenvolveu a estruturação do banco de dados, com a 

aplicação dos questionários nos estabelecimento industriais do município de Passo Fundo. 

O questionário aplicado apresenta as seguintes variáveis: a viabilidade da localização da 

empresa para seus fornecedores e consumidor; se a infra-estrutura de transporte instalada 

na empresa é adequada ou não. 

Em relação ao mercado indaga-se sobre como é o mercado consumidor do produto 

que o empreendedor fabrica; sua participação no mercado do ramo de atividade em que 

atua; se a empresa desenvolve produtos novos, visando ampliação dos negócios; se há 

investimento em divulgação do seu produto; onde distribui (município, região, estado, Brasil 

ou exterior); 

Sobre a produção indaga-se a cerca da suficiência da empresa para o mercado que 

atua; a produção de resíduos industriais e qual a finalidade dos mesmos. Quanto aos 

processos financeiros, pergunta como está organizada a empresa (se há lay out, 

almoxarifados...); quais os riscos representados aos funcionários; definição do fluxo 

operacional, informatização e treinamento dos trabalhadores. 

Na infra-estrutura da empresa requer-se saber como está a conservação das 

máquinas, se existem prestadores de manutenção técnica na região e com que intensidade 
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as mesmas são utilizadas. A mão-de-obra também é questionada quanto a sua qualificação, 

escolaridade, deficiência e se encontramos instituições de ensino, na cidade, que ensine o 

oficio da empresa. 

Tratando da área financeira, interroga-se onde o proprietário recorre quando necessita 

de auxílio financeiro. Finalmente, oferece-se a possibilidade de registrar suas sugestões e 

observações sobre os objetivos do projeto, e mesmo anotar as reclamações sobre a 

condição da indústria passofundenses. 

Aproximadamente, foram aplicados 30% dos questionários nos estabelecimentos 

industriais do município, o que permite obter alguns resultados preliminares de observação: 

a) a maioria das indústrias que ainda encontra-se em funcionamento são as micro-

empresas, caracterizadas por poucos funcionários, ou seja, utilizando em muitos casos, 

mão-de-obra familiar; 

b) a cidade possui aproximadamente 400 estabelecimentos industriais no total, com 

destaque para o setor moveleiro (móveis sob medida), metalúrgico (esquadrias e aberturas 

de ferro em geral) e alimentício (padarias); 

c) a empresas, em sua grande maioria, localizam-se em bairros residenciais, que no 

ano de instalação ainda não se encontravam em áreas muito urbanizadas; 

d) a mão-de-obra utilizada neste setor encontra-se pouco qualificada, seja por baixa 

escolaridade ou por falta de cursos técnicos disponíveis para o aperfeiçoamento 

profissional; 

e) os bancos são as instituições financeiras mais utilizadas em momento de 

necessidade de capital; 

e) a maior dificuldade que os proprietários apontaram foi à falta de incentivos e carga 

tributária bastante alta, o que não possibilita uma expansão das suas atividades. 

Juntamente com o estudo das áreas para o possível distrito industrial e o perfil 

socioeconômico das indústrias passofundenses, está se desenvolvendo um mapa temático 

do município de Passo Fundo, com as localizações exatas dos estabelecimentos, cujos 

dados estão sendo recolhidos com o auxilio do GPS no momento da aplicação dos 

questionários. 

Destaca-se que o projeto encontra-se em andamento e portanto os objetivos 

propostos ainda estão sendo perseguidos. Por esta razão ainda não se tem definido a áreas 

aptas a instalação de distritos industriais, qual o perfil socioeconômico das indústrias do 

município de Passo Fundo, ou mesmo a localização dos mesmos na carta da cidade. 
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