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“Então, eu digo: a Terra pertence a cada geração, ao longo 

 de seu tempo, em sua totalidade e de pleno direto.No entanto, 

nenhuma geração pode contrair débitos maiores do que aqueles 

que possam ser pagos durante o curso de sua existência” 
(JEFFERSON, 1789). 

RESUMO:  

O rio Marau pertence à Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, que compreende um rio cada vez 
mais poluído ao correr pela área urbana do Município de Marau. Neste trajeto, esse recurso 
hídrico vem sofrendo várias formas de degradações ambientais, pois em muitos locais existe a 
ausência da mata ciliar. Na busca de informações mais detalhadas sobre o local de estudo, 
buscou-se informações sobre os níveis de degradação ambiental provocada pelo homem. 
Isto se tornou possível através de levantamentos feitos ao longo do rio Marau, onde 
existem comprovações de emissão de efluentes sanitários, resíduos sólidos urbanos, efluentes 
industriais e morte de peixes. Em seu constante curso, o rio recebe águas de outros 
importantes afluentes, entre eles, o Arroio Sesteada, Arroio do Centro e Arroio Vilella, pois 
esses também sofrem com ações antrópicas degradantes em seus leitos. 
 
Palavras-chave: ocupação do espaço, meio ambiente, rios urbanos, qualidade da água. 
 
Abstract 
The river Marau watershed Taquari-Antas, what incluedes a river increasingly polluted 
to cros urban area of the Marau county. This path, this water resources has undergone 
various forms of environmental damage, because in many places there is a lack of 
riparian vegetation. In search of  more detailed information on the place of study, it was 
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about the levels of environmental degradation caused by man. This became possible through 
surveys made along the river Marau, where there is evidence of issuing municipal sewage, 
municipal waste, industrial effluents and death of fish. In his constant progress, the river 
receives water from other major tributaries, between them, the Arroio Sesteada, the Arroio do 
Centro and Arroio Vilella, as these also suffer from degrading human activities in their beds. 
 
Key words: Use of space, environment, urban river, water quality. 
 
 
 1 INTRODUÇÃO 

 
A população urbana tem sido a maior responsável pelas grandes alterações 

ambientais. Sendo assim as mudanças mais notáveis no meio físico, se referem às 

alterações hidrológicas, geomorfológicas, climáticas, de cobertura vegetal e na 

qualidade da água e do ar. Neste contexto, tais mudanças podem ser identificadas como 

geoindicadores, mesmo que eles não tenham sido desenvolvidos para o ambiente urbano. 

Essas alterações requerem monitoramento urgente e detalhado (TAVARES, et al., 2007). 

Nesse desequilíbrio ambiental Eldho (2007) aponta evidências da poluição da água, 

bastante agravada nos dias de hoje, sendo maior em zonas urbanas, onde grandes 

quantidades de resíduos sólidos são indiscriminadamente lançados nos recursos hídricos. 

Outro agravante é a poluição industrial, que muitas vezes lança seus efluentes sem 

tratamento, resultando na contaminação das águas. 

Neste contexto, através desta pesquisa buscou-se conhecer as implicações das 

atividades humanas e industriais que se concentram no espaço urbano do Município de 

Marau – RS. O rio Marau, apesar de sua importância, pois corresponde ao principal rio 

da cidade, e sendo o único a passar pela área urbana, vem sofrendo degradações 

ambientais, pois recebe o lançamento de efluentes domésticos, a disposição de resíduos 

sólidos e sobras metálicas, alem da ausência de grande parte da mata ciliar. 

Pode-se visualizar que diretrizes e deveres prescritos na resolução do CONAMA 

303/02 (CONAMA, 2002), quanto aos parâmetros de controle dos limites de mata 

ciliares, são desrespeitados, uma vez que existem vários pontos do rio em questão, 

parcialmente ou totalmente desmatados. Merece destaque também a Lei Nacional nº. 

9433/1997 dos recursos hídricos, sendo desrespeitada por parte do Poder Público, 

Indústria e comunidade em geral do Município de Marau. Pois esse estudo das condições 

ambientais e a contaminação da água do rio Marau, no Município de Marau, RS, 

salienta-se que este estudo torna-se uma ferramenta fundamental para profissionais que 

queiram realizar um futuro projeto para a recuperação desse rio, ao longo de seu trajeto. 
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2. A GESTÃO URBANA E OS RECURSOS HIDRÍCOS 

O Mundo encontra-se impregnado por esforços que procuram garantir a 

sustentabilidade numa concepção voltada em primeiro plano para a gestão municipal. 

Nesta questão, estão envolvidos paises, como o Canadá, onde se criou uma Federação de 

Municípios para a sustentabilidade. Esse tipo de modelo torna-se estratégico, pois se 

capacita a introduzir práticas sustentáveis e responsáveis, para os processos de 

gerenciamento. O método apresentado nesse documento teve por referência a cidade 

canadense de Hamilton. Em suas estratégias para a implantação do sistema de 

sustentabilidade, eles evoluíram em um ambiente de debate e de diálogo criativo entre 

funcionários da cidade, o consultor, e a população em geral. Hoje, essa evolução é 

contínua em Hamilton, pois as estratégias do Infraguide baseiam-se no usuário, que tem 

em sua percepção a capacidade para propor melhorias, proporcionando assim qualidade 

de vida e de infraestrutura para os habitantes da cidade de Hamilton (INFRAGUIDE, 

2002). 

A Federação dos Municípios do Canadá, nessa consideração desenvolveu uma visão 

canadense de sustentabilidade dentro de trechos urbanos tornado-se possível uma maior 

rapidez e eficiência para uma possível tomada de decisões (FEDERATION OF 

CANADIAM MUNICIPALITIES, 2003). 

Nesse sentido, o Brasil, também se tornou palco de discussões durante conferências 

da RIO 92, pois nessas discussões revelou-se a importância das cidades e seu papel para 

o desenvolvimento sustentável. Naquele evento, elaborou-se proposta para a Agenda 21, 

pois, definida como um processo que contribui para a reconstrução da qualidade de vida 

da sociedade civil, levando em conta a reorganização sobre os patamares da ética, 

respondendo a novos desafios, dando a devida importância na interpretação dos 

benefícios ecológicos e na ocupação global urbana. Conseqüentemente, dessa forma, foi 

possível recriar em novos planos diretores nas cidades, uma maneira de se pensassem o 

bem social da população (AGENDA 21 BRASILEIRA, 2000). 

Convém lembrar que a Agenda 21, serve como ferramenta crucial, no auxilio de 

Planos Diretores existentes. A ação auxiliar prestada pode ser constante e aperfeiçoada 

de acordo com a análise de indicadores sócio-ambientais, onde se propõem propostas 

para suas revisões, a cada dez anos. A validação social do Plano Diretor é feita pelos 
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Fóruns da Agenda servindo para avaliar a atual dinâmica urbana da cidade em questão 

(AGENDA 21 BRASILEIRA, 2000). 

Entretanto para Costa et al (2005), o crescimento desordenado das cidades nas 

ultimas décadas se tornou uma condicionante responsável pelo aumento das 

concentrações antrópicas sobre os recursos naturais. Entretanto, no planeta, 

praticamente, não existe ecossistema que não tenha sofrido influência direta ou indireta 

do homem. Nesse contexto, estão a contaminação dos ambientes aquáticos, 

desmatamentos, contaminações de lençóis freáticos e introdução de espécies exóticas, 

que resultam na redução da diversidade de habitats, consistindo em perdas na 

biodiversidade. 

No entanto Neckel et al 2008 relata que a formação da maioria dos aglomerados 

urbanos deu-se com falta de planejamento urbano. Sendo assim, não se utilizou um 

modelo de organização territorial, tornando a gestão urbana inadequada nas questões de 

planejamento. Mas, conforme Nefussi e Licco (2005), o resultado tem sido o surgimento 

de cidades sem infraestrutura e disponibilidade de serviços urbanos capazes de 

comportar o crescimento provocado pelo contingente populacional que migrou para as 

cidades. 

Seabra (2000) fala que o homem transforma o espaço geográfico, conforme a sua 

necessidade, pois se vê o espaço urbano como um processo, num fazer e refazer sem 

fim. Nesse sentido, o espaço urbano torna-se o centro das preocupações, pois as relações 

de diferenças e desigualdades em seu interior encontram-se mais concentradas. Por isso 

a necessidade de criar um diagnóstico, de forma a expressar uma realidade e criando 

uma visão da cidade que é espacial e relacional (MELAZZO, 2008). 

Para Leff (2003) a cidade deve ser entendida também como um ecossistema, em seu 

sentido amplo, uma unidade ambiental, dentro das quais todos os elementos e processos 

do ambiente são inter-relacionados e interdependentes, de modo que uma mudança em 

um deles resultará em alterações. Porém, há também diferenças ideológicas e os 

conflitos de interesses que se confrontam no ideário ambiental refletindo dentro do 

cenário urbano. 

Nesse contexto, uma das evidencia mais preocupantes dentro da cidade é a questão 

dos problemas sobre a degradação dos recursos hídricos, localizados geralmente nas 

zonas envolventes das áreas edificadas, em trechos urbanos. Isto trás grandes danos ao 

meio ambiente, devido a descargas de águas residuais domésticas e industriais, a 

4

Centro Científico Conhecer - ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Goiânia,  vol.5, n.8,  2009



 5 

destruição da mata ciliar e a canalização trazendo conseqüências diretas ao nível do 

ecossistema ribeirinho (TEIGA et al., 2007). 

Atualmente, no cenário urbanístico a água torna-se uma preocupação, pois, mesmo 

sendo um recurso natural renovável, em se tratando de água potável, o consumo está 

sendo cada vez maior, e o saneamento básico nem sempre chega a todas as residências, 

sabe-se que o esgoto é direcionado para corpos hídricos, tornando-os altamente 

poluídos. Assim, como nos diz Magossi e Bonacella (2003, p. 34): “a contaminação das 

águas pelo esgoto urbano resulta em dois problemas muito sérios: a contaminação por 

bactérias causadoras de doenças e a contaminação por substâncias orgânicas capazes de 

serem transformadas por microorganismos”. 

Portanto, a única maneira de conhecer um rio é através de um monitoramento. Teiga 

et al (2007) afirmam que isso permite determinar a situação de alguns indicadores de 

qualidade, assim como, notificar e denunciar os problemas que se detectam. Esse estudo 

poderá diagnosticar inúmeras necessidades humanas e bióticas, nem sempre 

compatíveis, mas que dificulta a gestão, limitado o objetivo de recuperar zonas 

edificadas. 

Nesse sentido, o quadro de desequilíbrio dos recursos hídricos urbanos, como os 

problemas ambientais associados às enchentes e à deterioração da qualidade das águas, 

resultam não só da descarga de efluentes, mas também da ocupação inadequada do solo 

nas bacias urbanas (BRAGA; CARVALHO, 2003).  

 

2.1 Legislação ambiental, degradações e recursos hídricos 
 

Juridicamente, conforme a Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), que 

dispõe, em seu art. 4° inciso VII, que a Política Nacional de Meio Ambiente visará à 

imposição ao poluidor e predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 

causados.  

Considerando que, nos termos do art. 8º, da lei nº. 6.938/81, compete ao CONAMA 

“estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do 

meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os 

hídricos”. Nesse sentido, a Resolução do CONAMA 303/02, veio estabelecer os parâmetros, 

definições e limites referentes às áreas de preservação permanente, ou seja, parâmetros de 

controle de limites das matas ciliares, próximas aos rios e mananciais (CONAMA, 2002).  
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O art. 2º, da Lei Federal nº. 4.771 (Código Florestal Brasileiro, de 15 de setembro de 

1965 define os limites de Área de Preservação Permanente (APP), conforme o tamanho do 

leito do corpo hídrico. No caso rio Marau, a área de APP, dever ser de 30 m, pois o mesmo 

possui um leito com menos de 10 metros de largura. 

Souza Jr. discute que atualmente há fortes motivações de tomada de iniciativas para 

criação das unidades de gestão. Essas experiências pioneiras resultaram na concepção da Lei 

nº 9433 de 1997, que instituiu a política nacional de recursos hídricos que concentra seus 

fundamentos em objetivos, diretrizes e instrumentos para gestão hídrica no Brasil. Esta gestão 

hídrica estabelece claramente que a água torna-se um bem de domínio publico. 

Entretanto, a poluição das águas, que implica um desequilíbrio ecossistêmico capaz 

de afetar negativamente o desenvolvimento e a sustentabilidade natural do ambiente, implica, 

assim, basicamente, em uma lesão ao meio ambiente, pois essa lesão ganha sistematicidade 

jurídica no art. 3° II, da Lei n° 6.938/81, que define a poluição como degradação ambiental 

resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, segurança da 

população, pois consiste que condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem a 

biota, e as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente (BIRNFELD, 2004). 

As degradações ambientais causadas em áreas de proteção permanente tornam-se 

passíveis de multas, penalidades e, principalmente, a reparação do dano. O art. 14 da Lei 

6.938/81 estabelece multas e penalidades aplicáveis quando do não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados ao meio ambiente 

e a terceiros afetados pela atividade. Pois, aquele que efetuar alguma lesão em propriedade 

privada ou pública, e ao patrimônio ambiental, acarretando em ambientes degradados estará 

cometendo um dano ambiental. De acordo com a Lei 6.938/81, em seu art. 14, §1º, 

apreendemos duas modalidades de danos ambientais: o dano ambiental público e o dano 

ambiental privado. Aquele, quando cobrado –  sempre por ação civil pública - tem eventual 

indenização destinada a um fundo. Este, diversamente, enseja à indenização dirigida à 

recomposição do patrimônio individual das vítimas (CIOTTI, et al., 2009).  

A Constituição Federal de 1988 conferiu proteção ao meio ambiente de maneira bem 

abrangente, e estabeleceu no art. 225 § 3º que: “as condutas e atividades consideradas lesivas 

ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (BRASIL, 

1988). Pois segundo Ciotti et al. (2009), o Direito Ambiental compreende três esferas de 

atuação: a preventiva, a repressiva e a reparatória. 
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Ainda sob a lei n° 6.938/81 seu art. 2° que tem por objetivo a preservação, melhoria 

e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições 

ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana (BRASIL, 1981). 

Portanto, para uma reparação ambiental adequada, isso em termos jurídicos, aplica-

se normas de responsabilidade civil,  pois somente leis não serão suficientes para conseguir 

evitar os danos ao meio ambiente, todos os cidadãos devem participar na luta pela preservação 

deste, juntamente com o Poder Público (CIOTTI, et al., 2009). 

 

3. MÉTODO  

 

3.1 Localização da área de estudo 
 

O Município de Marau situa-se ao norte do Estado do Rio Grande do Sul. O rio Marau 

torna-se o objeto de estudo, pois em seu percurso localizam-se habitações irregulares o que 

consiste em grandes problemas ambientais. Esse rio encontra-se inserido na Bacia 

Hidrográfica dos rios Taquari – Antas. 

No entanto, o rio Marau provém de dois pequenos rios. Estes são: o rio Cachoeirão 

nascendo próximo a BR 285, estrada que interliga Passo Fundo e Lagoa Vermelha, e o rio 

Marauzinho, tendo sua nascente principal no Município de Gentil. 

Percorrendo seu curso, percebe-se que o rio Marau circunda praticamente todo lado 

leste do Município de Marau e afluirá no rio Taquari-Mirim. Ajudando no contingente de 

águas da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, conforme a Figura 1. 
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Figura 1: Ilustração da localização da Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas, abrangendo o Município de Marau e 
a representação do rio Marau no seu espaço urbano. 

FONTE: Mapa adaptado pelos autores. Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas G40. 
 
3.2 Caracterização da área de estudo 

 
Este importante manancial e seus afluentes vêm sofrendo assoreamento, poluição, e 

muitas outras ações degradantes podem ser vistas, como: desmatamento em suas 

margens, erosão, materiais particulados e agrotóxicos, bem como o despejo de efluentes 

sanitários e grande quantidade de resíduos sólidos urbanos. Além de resíduos industriais e 

efluentes industriais. Todos esses fatores estão inter-relacionados com conseqüências 

perceptíveis, como por exemplo, alta turbidez, baixo teor de oxigênio, e alterações na acidez, 

além da morte de peixes e mau cheiro. 

 

3.3 Ações Metodológicas da Pesquisa 
 

O presente trabalho foi desenvolvido no primeiro semestre do ano de 2009, 

onde fez se o uso da abordagem indutiva, seguindo-se os seguintes procedimentos: 

• Levantamentos bibliográficos sobre os recursos hídricos tanto por meios legais, 

como se buscou embasamentos em projetos de autores. 

• Levantamento de campo das condições ambientais da área, através de visitas 

relatadas por imagens fotográficas;  
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• Pesquisa junto a Secretarias de Saúde e Meio Ambiente do Município de Marau. 

• Escolha de pontos de pesquisa para uma maior identificação e caracterização 

dos impactos ocorridos no leito do rio Marau. 

• Análise dos resultados da pesquisa de campo. 

 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Nesse contexto foram escolhidos dez pontos do rio Marau e seus afluentes, que 

possibilitam descrever durante seu curso, as atividades degradantes causadas pelos habitantes 

e indústrias nas suas margens, conforme a Figura 2. 

 
 

Figura 2 – Percurso do rio Marau e afluentes.  
Fonte: Mapa adaptado pelos autores, ao qual se utilizaram: (MISTURA, Prefeitura de Marau, 1994).  

 
O Ponto 01 da figura 02 se localiza na bacia da nascente principal do rio Cachoeirão, 

na Rodovia Passo Fundo – Lagoa Vermelha, na altura do quilômetro 32 da BR 285 no lado 

direito de quem transita no sentido Passo Fundo – Lagoa Vermelha, Nesse local começa a se 

delinear como arroio e adiante como rio Cachoeirão. 
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O Ponto 2 da figura 02 se localiza em terras de produção pecuarista, situadas na 

cidade de Gentil onde um banhado dá origem ao arroio que é alimentado por outras nascentes 

e afluentes para a formação do rio Marauzinho. 

Os Pontos 01 e 02 caracterizam-se por apresentar certa qualidade da água, pois ainda 

não sofreram degradações significativas. Mas seguindo seus curso, em conseqüência da 

exploração do solo e contaminação por agrotóxicos, esses rios ficam com águas 

comprometidas. 

O Ponto 03 está no Arroio Sesteada, mas precisamente na ponte do Bairro Constante 

Fuga, municípios de Marau, próximo ao Curtume Fuga Couros. Sendo que o referido arroio 

deságua no rio Marau. 

O Arroio Sesteada recebe em seu trajeto considerável carga de efluentes orgânicos 

da população residencial dos Bairros Santa Helena e Constante Fuga. Esse local caracteriza 

pela alta concentração de efluentes sanitários, resíduos sólidos e ausência de mata ciliar, esta 

situação pode ser visualizados na Figura 3. 

 
Figura 3: Contaminação do Arroio Sesteada por resíduos sólidos e efluentes sanitários. 

 

O Ponto 04 está situado no bairro Constante Fuga no rio Marau e indica onde é 

captada a água para tratamento na estação da CORSAN, para posterior abastecimento aos 

moradores do Município de Marau. A figura 4 mostra o ponto de captação de água no rio 

Marau. 
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Figura 4: Ponto de captação de água no rio Marau que abastece a cidade. 

 
Percebe-se na imagem que há uma represa a fim de garantir uma quantidade de água 

suficiente para o processo de sucção. Logo abaixo deste ponto, o rio Marau receberá águas 

poluídas do Arroio Sesteada. 

O Ponto 05 está localizado abaixo de um ponto de lançamento de efluentes residuais 

da água utilizada na indústria de curtimento de couro, que é despejada nas proximidades da 

Vila Carolo, recebendo ai também o esgoto cloacal da mesma.  

 
Figura 5: contaminação do arroio próximo ao abatedouro de suínos. 

 

O Ponto 06 pode ser definido como esgoto a céu aberto, pois recebe lançamento de 

efluentes do centro da cidade, sendo que o mesmo passa ao fundo do pátio de um abatedouro 

suínos, recebendo o efluente desta indústria. Na figura,verifica-se uma coloração turva, 
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presença de algas e ausência de peixes. Os afluentes são lançados no rio Marau, acima da 

ponte de acesso ao Bairro Fátima. 

 
Figura 6: Esgoto no Arroio Vilella. 

 

O Ponto 07 é situado aproximadamente a 100 metros à jusante do ponto de 

lançamento citado no ponto 06. Este ponto pode ser considerado altamente saturada de 

poluentes, já que recebeu efluentes do matadouro de suínos e resíduos do setor central da zona 

urbana, os quais não receberam nenhum tipo de tratamento. 

O Ponto 08 está localizado a aproximadamente 50 metros à jusante do lançamento 

mostrado na Figura 6, o qual recebe grande quantidade de efluente sanitário e outros despejos 

desde as proximidades da sua nascente nos Bairros São Peregrino, Jardim do Sol, Borges de 

Medeiros, Vila Fernandes, São Cristóvão, Santa Rita, recebendo ainda no bairro São 

Cristóvão, os efluentes de uma indústria de Óleos. 

O Ponto 09 pode caracterizar a influência da emissão de efluentes do abatedouro de 

aves para o rio Marau. Este ponto e o ponto 10 são importantes, pois servem de base para 

detectar as implicações e os índices de poluição junto às águas do rio. Mostra a influência da 

atividade humana (lançamento de efluentes, resíduos domésticos e industriais) neste rio. 

Depois de cruzar a área do município de Marau, o rio servirá a outras cidades, até mesmo 

como fonte de abastecimento de água. 

O Ponto 10 se situa 100 metros antes do rio Marau fazer sua barra ou afluir com um 

dos principais rios da bacia, o rio Taquari-Mirim.  

 
 
 

CONCLUSÃO 
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Quando referenciado no inicio do artigo, Jefferson (1789) expressava-se com a idéia 

de que “a Terra pertence a cada geração...”, entende-se que a sociedade humana como um 

todo, deve interagir com o Meio Ambiente desenvolvendo-se econômica e socialmente, 

conservando os recursos naturais, tais como o solo, recursos hídricos, a atmosfera e as 

florestas. Conservando esses recursos naturais de forma correta, cada ser humano estará em 

“paz” com o Planeta Terra. 

Levando-se em conta a verificação de vários tipos de agressões ao rio Marau, desde 

ausência de mata ciliar e erosão até lançamento de efluentes domésticos e industriais, 

agrotóxicos e resíduos sólidos; faz-se necessário planejar e implementar leis ambientais 

rigorosas e eficazes. Leis de proteção ambiental precisam promover tecnologias limpas e de 

baixa geração de resíduos, além de preverem todos os impactos ambientais causados pelos 

atuais métodos de consumo de produtos. 

Conforme Lei nº. 9433/1997 da política nacional de recursos hídricos, Artigo 1º, 

inciso VI: “A gestão dos recursos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

poder público, dos usuários e da comunidade”. É preciso atuar fortemente desenvolvendo 

ações de combate a poluição, em diversos órgãos (Prefeituras, Secretarias, escolas, 

concessionária que explora a água) juntamente com a população.  

Através do método de pesquisa de campo, utilizado neste trabalho, podem-se 

perceber a dificuldade de acesso a alguns pontos, principalmente aos mais críticos. Com 

exceção dos pontos 1 e 2,os demais locais pesquisados apresentaram algum tipo de 

degradação ambiental. E ao longo do curso do rio Marau, foram diagnosticados todas as 

degradações, sendo que estas foram aumentando com o andamento da pesquisa. 

Concluímos que o rio Marau, necessita de um plano de recuperação e preservação de 

suas águas e margens, devido a este ser o fornecedor de água a população, não só marauense, 

mas de outras cidades. 
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