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VVIIII..  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

O balanço hídrico entre a quantidade de água disponível e a 
quantidade de água que está sendo utilizada na bacia hidrográfica dos Rios 
Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo – U 30 – indicou que não são sérios os 
problemas de escassez hídrica. Ou seja, as quantidades de água demandadas 
podem ser supridas satisfatoriamente. Neste contexto se inserem o 
abastecimento público, a irrigação, o abastecimento da indústria e a criação 
animal, as chamadas “demandas consuntivas de água”. 

Ocorre que a inexistência de sistemas de esgotamento e 
tratamento de esgotos e a inexistência de sistemas adequados de destinação 
final de resíduos sólidos implicam no uso da água para a diluição de despejos, 
o que afeta sua qualidade. Indiretamente, a perda da qualidade implica em 
escassez hídrica, uma vez que a água está disponível em quantidade mas não 
pode ser utilizada para usos nobres ou implica em tratamento especial, o que 
resulta em custos que se propagam pela cadeia produtiva. 

As precárias condições do saneamento na bacia são detectadas 
quando se observam os índices de desenvolvimento dos municípios como o 
Índice de Desenvolvimento Socioeconômico da Fundação de Economia e 
Estatística (IDESE da FEE), segundo o qual, para o requisito “domicílios e 
saneamento”, os municípios melhores qualificados são Cerro Largo (na posição 
33 do estado do Rio Grande do Sul) e Ijuí (na posição 39), sendo que Ijuí não 
apresenta sede urbana na bacia. O que depõe mais desfavoravelmente ainda 
neste contexto é que a bacia é constituída por pequenas e médias cidades (em 
que se destacam Horizontina, Três de Maio, Três Passos e Santa Rosa), para 
as quais os investimentos em melhoria do saneamento já deveria ter sido 
buscado. 

O cenário de cargas poluidoras lançadas nos cursos d’água, 
provenientes da atividade pecuária, por sua vez, também não é favorável. 
Pelo menos em duas sub-bacias, do Rio Santo Cristo e do Lajeado Grande, há 
indicativos que a concentração da atividade pecuária com o intensivo 
lançamento de cargas poluidoras esteja comprometendo substancialmente a 
qualidade da água. Formada por pequenos produtores, a atividade 
agropecuária ainda apresenta um sistema produtivo em que praticamente 
inexistem dispositivos de destinação final adequados dos efluentes. O 
resultado é o lançamento, em média, de 5 ton de DBO/hectare/ano. 

Ocorre também que a extensiva utilização agrícola das terras com 
as monoculturas da soja, trigo e milho - cerca de 69% da área superficial é 
ocupada pela agricultura e mais 16,7% foram identificados como resteva e 
campo seco (ver item 4.1.2 Uso do solo) – agrava o cenário de interferência 
antrópica sobre o ambiente natural. A redução da vegetação original se 
acelerou no decorrer do século XX, atualmente restando pouco das áreas de 
florestas nativas. 
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À exceção do Parque Estadual do Turvo e outras pequenas 
manchas isoladas, que no todo compõe cerca de 1,4% da área total da bacia, 
não são mais verificadas áreas com Mata Primária. Os resultados sobre os 
outros “entes ambientais” como a fauna, por exemplo, são notórios, com a 
praticamente inexistência de espécies nativas. 

Na atividade agrícola, é bem verdade que duas situações 
favoráveis foram verificadas o que colabora em muito para a que este cenário 
não piore: (i) apesar do emprego em larga escala das monoculturas, nota-se a 
utilização de práticas conservacionistas o que repercute positivamente na 
segunda situação positiva identificada, qual seja, (ii) não foram notados focos 
erosivos de grande monta que pudessem provocar assoreamento significativo 
dos cursos d’água ou aumentar significativamente a quantidade materiais 
sólidos em suspensão, o que provocaria ainda mais perda da qualidade da 
água. 

Também vale ressaltar que a avaliação do cenário de uso e 
ocupação do solo de 1984 e de 2000 não permitiu concluir que no período 
houve ampla substituição de áreas de campos, mata secundária ou mata 
primária por agricultura. Neste contexto, a substituição da cobertura original 
da região deve ter ocorrido historicamente em períodos mais antigos, 
especialmente nos anos de 60 e 70 com o “boom” agrícola ocorrido na região. 

A escassez de unidades de conservação: parques, reservas, áreas 
de proteção ambiental, etc. também criam um contexto regional de super 
exploração com poucas áreas preservadas. Conforme mencionado acima, 
apenas o Parque Estadual do Turvo, com uma pequena porção nos limites da 
bacia foi identificado. 

O que preocupa substancialmente no que se refere aos resultados 
da análise do uso da água na bacia e a gestão dos recursos hídricos, é o 
indicativo de que: (i) embora haja uma exploração agrícola intensiva, 
provavelmente ocupando mais de 75% da área da bacia e; (ii) haja 
considerável concentração pecuária, ambas com seus reflexos negativos sobre 
a qualidade dos recursos hídricos da bacia, isso não se reflete no 
desenvolvimento socioeconômico regional. Mais uma vez resgatando o IDESE 
da FEE, nota-se que, dos 55 municípios da bacia, apenas 5 figuram entre os 
primeiros 50 municípios do estado e apenas Horizontina, Cerro Largo, Santa 
Rosa, Ijuí, Salvador das Missões, Tucunduva e Santo Cristo têm IDESE maior 
que a média do estado. 

Esta situação obviamente se reflete também numa dinâmica 
populacional de pouca intensidade em praticamente toda a bacia. A maioria 
dos 55 municípios apresenta taxa de crescimento populacional negativa até -
2,06% (menos 2,06 pontos perceentuais), sendo que dos 13 (treze) 
municípios que apresentam taxa de crescimento populacional positiva, a taxa 
não ultrapassa 1,22%. Ocorrem, portanto, extensas áreas de esvaziamento, 
com municípios perdendo população. 
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Por este contexto levantado no amplo diagnóstico realizado 
durante as diversas tarefas do estudo fomentado pelo Programa Nacional do 
Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente, pela FEPAM e SEMA/RS: 

(i) Análise de dados secundários relativos aos meios físico, biótico 
e socioeconômico da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo, Santa 
Rosa e Santo Cristo; 

(ii) Inventário dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos da 
Bacia Hidrográfica dos rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo; 

(iii) Levantamento do quadro atual e potencial de demanda 
hídrica da bacia, a partir da análise das demandas atuais 
relacionadas aos usos relativos às diferentes atividades 
econômicas e; 

(iv) Diagnóstico da Dinâmica Social; parece que o cenário de 
utilização dos recursos hídricos na bacia não encontra-se sustentável. 

Esta conclusão permite também que seja proposta uma forte 
atuação conjunta do Comitê da Bacia com os órgãos institucionais na busca de 
melhoria e eficiência na utilização da água na bacia. Necessariamente, um 
cenário futuro com melhorias implica em ações práticas, dentre as quais se 
insere o Plano de Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia U 30, conforme 
previsto na Lei Estadual 10.350/94 que estabeleceu a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, a Outorga pelo uso da água (já iniciada na bacia pelo 
DRH/SEMA) e a Cobrança pelo uso da água. 

Além disso, a manutenção do monitoramento da qualidade da 
água superficial e sua ampliação para o monitoramento da qualidade da água 
subterrânea são indispensáveis para a gestão sustentada dos recursos 
hídricos. De acordo com as diretrizes que vierem a ser estabelecidas no Plano 
de Bacia, deve também ser avaliada a ampliação da rede de monitoramento 
hidrometeorológica como um todo. Sabe-se que a relação benefício custo dos 
investimentos na obtenção de informações sobre recursos hídricos é de até 
9,3:1,  ou seja, para cada R$1,00 investido há o retorno de R$9,30 (Setti et 
al., 2001). 

Uma política ampla de saneamento na bacia sabidamente 
depende de investimentos institucionais elevados, mas programas como, por 
exemplo, o PRODES - Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas 
permite parcerias entre um órgão financiador (no caso a Caixa Econômica 
Federal), os estados e municípios. Um detalhe importante no caso do PRODES 
é que fomenta a participação do Comitê da Bacia no processo, pois cabe ao 
Comitê da bacia aprovar as solicitações feitas ao programa. 

Na agropecuária e agricultura precisam ser mantidas as ações da 
EMATER/RS que atua próxima aos pequenos produtores e tem atuado no 
cadastramento de produtores rurais de suínos, informação importante para o 
controle do lançamento de cargas poluidoras difusas pela bacia. 
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Ao Comitê da Bacia enfim, cabe apropriar-se do presente 
diagnóstico e traçar metas práticas de atuação para que o processo de gestão 
dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo, Santa Rosa e 
Santo Cristo iniciado tenha êxito. O processo de gestão, participativo como foi 
pensado passa pelo Comitê, o qual têm como responsabilidade mobilizar a 
sociedade em torno das decisões sobre a água. 


