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PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS DO RIO GRANDE DO 
SUL: UMA TENTATIVA DE APROXIMAÇÃO 

 
Ana Maria de Aveline Bertê*  

 
Introdução 
 
 O Estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, apresenta grande 
diversidade de problemas ambientais resultantes, na sua maioria, da forma de 
apropriação que a sociedade faz dos chamados recursos naturais. 
 No intuito de conhecer melhor a problemática ambiental do Estado, realizou-se 
um levantamento sistemático de publicações da imprensa estadual durante o período de 
1992 a 1995. Através deste levantamento foi possível identificar a ocorrência de uma 
gama bastante grande de problemas ambientais ligados basicamente a: desmatamentos, 
mecanização e monocultivos; expansão de monocultivos florestais; 
desertificação/arenização; ocorrência de pragas; enchentes e estiagens periódicas; 
atividades mineradoras; concentração industrial e urbana e emissões atmosféricas; 
resíduos sólidos; efluentes líquidos; transportes de cargas tóxicas ou potencialmente 
perigosas. 
   A partir dessa identificação, passou-se a investigação das suas causas através da 
bibliografia especializada e de diagnósticos ambientais pré-existentes. Feito isso, foi 
possível então elaborar um mapa dos principais problemas ambientais do Estado que 
apresenta a distribuição dos fenômenos considerados dentro do conjunto de municípios, 
permitindo também agregar informações através da identificação de algumas regiões 
que a bibliografia consultada aponta como sendo as mais críticas do ponto de vista 
ambiental . 
 
Principais Problemas Ambientais no Rio Grande do Sul 
 
1.Desmatamento, mecanização e monocultivos: Com a introdução do processo de 
modernização da agricultura no espaço gaúcho a partir dos anos 50-60, generalizaram-
se práticas como o monocultivo em grandes extensões, com largo uso de insumos 
químicos e mecanização. Concomitantemente deu-se  a chamada expansão da fronteira 
agrícola do Estado, fato este que acentuou também as práticas de desmatamento. 
 As  regiões  do  Médio  e  Alto  Uruguai,  por  exemplo, eram originalmente 
cobertas por densas matas subtropicais em cerca de 70% de seu território. Hoje resta 
menos de 5% dessa cobertura vegetal. (ZH 19.01.92), representados principalmente por 
algumas porções de mata-galeria que margeiam os rios da bacia. Porém estes resquícios 
encontram-se cada vez mais reduzidos,  encurralados  que  são  pelas  áreas  de  lavoura  
e  pela  derrubada para exploração de madeira. 
 O resultado do manejo inadequado do solo destas áreas onde hoje predomina a 
atividade agrícola  são   os   elevados   processos  erosivos  constatados  em  
praticamente  toda  a  bacia, refletindo-se principalmente na perda de camadas de solo 
fértil , na sua contaminação e na contaminação da água por   agrotóxicos, no 
assoreamento dos rios e nos prejuízos  à  fauna e flora nativas. 
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 A falta de prática de conservação no uso do solo agrícola da bacia provoca 
perdas anuais de volumes de terra e de fertilidade alarmantes. Cálculos de perdas de 
solo apontam para algo em torno de 240 milhões/t/ano no Estado.(ROHDE, 1991) Estes 
solos, em grande parte, são transportados pelas chuvas para dentro das calhas dos rios e 
as áreas mais afetadas por este processo são justamente as correspondentes ao Planalto 
Médio, Missões, Alto Uruguai e Fronteira Oeste, que formam a maior parte da Bacia do 
Uruguai. 
 Já nas regiões da fronteira sudoeste e planície costeira principalmente, onde o 
relevo apresenta-se mais plano e a vegetação original predominante corresponde aos 
campos nativos e matas-galerias, desenvolveram-se, principalmente a partir da década 
de 60, as atividades de cultivo do arroz irrigado (favorecidas pela presença de amplas 
planícies de inundação de rios como Ibicuí, Quaraí, Ibirapuitã, Santa Maria entre outros 
e ainda de corpos lagunares como a Lagoa dos Patos e Mirim), juntamente com a 
criação tradicional de gado ocupando as áreas de pastagens naturais.  
 A expansão das áreas de cultivo pela valorização crescente da cultura do arroz 
irrigado particularmente, concorre para a adoção de práticas inadequadas de manejo, 
pois esta lavoura é altamente mecanizada e utiliza grande volume de agrotóxicos. A 
interferência deste tipo de  cultivo se dá principalmente nas várzeas dos rios, avançando 
sobre as áreas de matas-galerias remanescentes e sobre os banhados, resultando em 
práticas como desmatamento, drenagens e desvios dos cursos d`água com  alterações na 
morfologia e regime hídrico dos mesmos, principalmente pela construção de canais e de 
barragens para irrigação. A prática continuada de drenagens para uso agrícola e o 
avanço das áreas de cultivo sobre banhados, por exemplo,o seu aterramento para 
ocupação urbana ou ainda a sua utilização para depósito de lixo urbano, além de afetar 
drasticamente o ambiente de sustentação da fauna local, favorece a contaminação da 
água e a desagregação deste ecossistema como um todo. 
 
2.Expansão de Monocultivos Florestais: Antes do período de colonização, em meados 
de 1824, o Estado do Rio Grande do Sul possuía cerca de 40% de seu território coberto 
por matas nativas. Em 1965, esta cobertura de mata nativa estava reduzida a 9% do 
território do Estado e em 1989 esta área era de apenas 2,6% .(FEPAM, 1992) 
 Em 1956, com a aprovação dalei de incentivos fiscais, houve um grande 
estímulo à atividade de florestamento no Brasil, especialmente para o fornecimento de 
matéria-prima para a indústria de celulose e papel, segundo os objetivos do Plano 
Nacional de Celulose e Papel lançado em 1967. Como resultado, enquanto em 1990 
restava somente 2% de área de mata nativa no Estado, já havia o dobro (4%) de área 
florestada com espécie exóticas (acácia, eucalipto e pinus, basicamente). As maiores 
concentrações destas monoculturas florestais encontram-se hoje nas regiões da 
Depressão Central e Planície Costeira. No sul do Estado, os maiores florestamentos 
chegam até Pelotas. Mais recentemente estas áreas estão se instalando também no 
Sudoeste do Estado. 
 O eucalipto vem sendo usado como principal gênero para florestamento em mais 
de 58 países, sendo que em todos eles existem movimentos de contestação que 
reivindicam o cancelamento dos incentivos à atividade. A bibliografia mundial indica 
que a monocultura florestal do eucalipto especialmente causa erosão e degradação do 
solo e alterações no regime hídrico dos aquíferos. O eucalipto é capaz de se adaptar a 
solos pobres de onde absorve grandes quantidades de nutrientes, principalmente nos 7 
primeiros anos quando ocorre o pico de crescimento da planta em países como o Brasil. 
Algumas das 600 espécies do gênero alcançam o lençol freático e secam fontes e 
nascentes. A grande toxicidade das folhas esteriliza o solo bloqueando o crescimento do 
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sub-bosque e afugentando a fauna, não havendo, portanto, biodiversidade sob bosques 
plantados com estas cultura. Além disso, as plantações são usualmente excludentes de 
mão-de-obra, gerando desemprego e aumento dos problemas sociais. 
 
3.Desertificação/Arenização: Um dos processos mais intensos de degradação que 
ocorre na área da fronteira internacional entre as bacias dos rios Ibicuí, Ibirapuitã e 
Quaraí refere-se ao fenômeno de arenização que atinge atualmente extensas áreas  
envolvendo cerca de 4.500 ha de areais e 1.500 ha de focos de 
arenização.(SUERTEGARAY, 1992) 
 Este fenômeno constitui-se a partir do retrabalhamento de depósitos mais 
recentes do que os da formação Botucatu. Seriam depósitos não consolidados que, sob 
as condições do clima úmido atual, promovem em locais de reduzida biomassa,  
especialmente em ambientes de meia encosta, o início dos processos de ravinamento e 
voçorocamento com o consequente depósito de material à jusante. 
(SUERTEGARAY,1992) 
 Usualmente, no entanto, vincula-se a origem dos areais à ação antrópica via 
manejo inadequado do solo, principalmente com o "superpastoreio" e pisoteio do gado, 
e pela introdução do cultivo da soja na região. No entanto, sabe-se que historicamente a 
produção pastoril na região é feita de forma extensiva e tem na cobertura natural do solo 
a sua base de sustentação, o que dificilmente representaria uma alta densidade de 
povoamento dos campos ou intenso pisoteio a ponto de provocar tamanho desequilíbrio 
ambiental. Além disso, os registros históricos apontam a existência destes areais antes 
mesmo da efetiva ocupação daquelas áreas pela colonização oficial; o que também 
demonstra a inadequação da ligação deste fenômeno com o cultivo da soja, pois esta 
cultura só foi introduzida na região depois do seu primeiro período de expansão no 
Planalto Médio, que corresponde a  meados dos anos 60. 
 Muito embora estas e outras constatações conduzam à aceitação da tese da 
origem natural do fenômeno de  "desertificação" na fronteira sudoeste, deve-se 
considerar a ação antrópica como um dos fatores aceleradores, pois o uso do  solo 
nestas áreas, sem métodos de conservação e recuperação adequados, tendem a 
intensificar os processos que lhe dão origem, causando o surgimento de novas manchas 
de areia ou ainda a expansão dos areais já existentes. 
 A partir da década de 70, o governo estadual passou a estimular a utilização de 
espécies exóticas para a sua recuperação. Hoje sabe-se que a introdução de espécies 
florestais como o eucalipto nestas áreas já degradadas como método de recuperação é 
bastante discutível em vista dos efeitos de tal plantio, tanto em relação à redução da 
biodiversidade, quanto em relação aos reflexos sobre o solo, principalmente sobre os 
solos arenosos, pois há, segundo a bibliografia, uma tendência reconhecida ao aumento 
do escoamento superficial e perda do solo por erosão hídrica. Em geral a bibliografia 
atual é quase unânime em ressaltar que o cultivo do eucalipto, por exemplo, não é 
recomendável do ponto de vista de conservação do recurso solo, apresentando, também 
limitações em relação ao uso para sua recuperação. 
 
4.Ocorrência de Pragas: Outro problema ambiental de reconhecida relevância diz 
respeito à ocorrência de pragas como, por exemplo, as da lagarta da soja no noroeste do 
Estado, de caturritas e de gafanhotos no sudoeste, entre outras, que se constituem em 
ameaças constantes às lavouras e pastagens. 
 As causas principais destes fenômenos costumam estar relacionadas com o 
desaparecimento dos predadores naturais destas espécies, pela transformação dos 
ecossistemas naturais em agrossistemas baseados em monocultivos ou pela introdução 
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de bosques exóticos que, por sua vez, concorrem para a redução da biodiversidade que 
se constitui em barreira natural contra estes desequilíbrios. Um dos resultados mais 
imediatos é o aumento da utilização de agrotóxicos e de defensivos nas lavouras e 
pastagens, com o conseqüente aumento da contaminação do solo e das águas 
superficiais e subsuperficiais, prejuízos à fauna e flora e não raro também à saúde 
humana através de contaminação direta ou indireta. A própria proliferação de caturritas 
em alguns locais da fronteira sudoeste, por exemplo, vem atingindo incidência de praga 
ao que parece, devido principalmente ao declínio do número de predadores naturais. 
Esta espécie encontrou também nas bordas dos bosques de eucaliptos, local ideal para a 
constituição de seu hábitat e proteção contra eventuais predadores, além da proximidade 
destas áreas verdes às lavouras, que lhes oferecem o alimento.(ROHDE, 1991) 
 
5.Enchentes e Estiagens Periódicas: O agravamento dos processos de cheias 
periódicas  guarda relação com a diminuição dos ambientes reguladores -os banhados, 
assim como com o crescente desmatamento das margens dos rios , pois o volume de 
chuva que antes ficava retido e  era absorvido pelo solo antes de chegar aos cursos 
d'água, sem estas proteções naturais flui diretamente para os rios, levando consigo 
também as camadas de solo exposto que, por sua vez, alteram os leitos dos rios por 
assoreamento, provocando modificações inclusive na configuração das planícies de 
inundação e interferindo até mesmo sobre núcleos urbanos próximos. Sobre este aspecto 
é preciso também considerar a não rara ocupação das planícies de inundação dos rios 
pela população, em especial da população de mais baixa renda dos núcleos urbanos. 
Este fato faz com que, na maior parte das vezes, o fenômeno de extravasamento do leito 
normal que é parte integrante da dinâmica hídrica do curso d'água, seja encarado como 
uma calamidade e provoque grandes tragédias com perda de patrimônio e até de vidas 
humanas. 
 Segundo ROHDE (1991), as cidades normalmente mais atingidas por cheias 
envolvendo estes aspectos são as que se localizam próximas aos cursos dos rios 
Uruguai, Taquari, Sinos, Gravataí, Caí, Jacuí, Ibirapuitã, Ijuí, Turvo, Lajeado Grande, 
Quaraí, Vacacaí, Santa Maria, Ibicuí, Camaquã, Piratini e Jaguarão.   

  Além de períodos de enchentes periódicas, algumas regiões vêm sofrendo nestes 
últimos anos, períodos de estiagem mais prolongadas que causam danos não só aos 
mananciais hídricos e, por conseguinte, ao abastecimento das populações, mas também 
aos ecossistemas como um todo. A ocorrência destes períodos causa o rebaixamento do 
lençól freático, o ressecamento do solo e, em alguns casos, até a formação de 
"carapaças" superficiais que dificultam a penetração da água das chuvas por ocasião das 
precipitações posteriores, resultando no aumento do escoamento laminar que, por sua 
vez, intensifica o transporte de sedimentos em direção aos cursos d'água, favorecendo o 
empobrecimento dos solos e a erosão. Ainda sob este aspecto em especial, tem-se a 
acrescentar que as condições para abastecimento de água em determinadas áreas do 
Estado, como no caso da fronteira sul, ficam ainda mais dificultadas nestes períodos em 
razão das condições restritivas de ocorrência de água subterrânea de alimentação, 
sobremaneira em litologias do Escudo Cristalino. Nestas áreas, os períodos de estiagem 
tem ocorrido com mais frequência.  

  Outro fator agravante dessa situação é o levante hidráulico  para irrigação das 
lavouras de arroz nestas áreas, que coincide não raro, com a ocorrência destes períodos 
de estiagens. Além disso, por ocasião destes, pode ocorrer a diminuição da capacidade 
de diluição de cargas poluidoras, resultando em prejuízos á fauna aquática e aumento 
potencial de riscos à saúde humana. 
 



 5

6.Atividades Mineradoras:  Outra questão que envolve o espaço do Estado do Rio 
Grande do Sul diz respeito às atividades de exploração mineral, com ênfase para carvão, 
calcário, caulim, cobre, extração de pedras semi-preciosas como ágata e ametista e de 
materiais para a construção civil como granito e basalto ornamental, pedra britada, areia 
e cascalho, argila e arenito, entre outros. São aproximadamente 5.300 frentes de lavras 
regulares e cerca de 3.000 frentes irregulares. (FEPAM, 1992 e ROHDE, 1991) Existem 
hoje inúmeros  garimpos clandestinos envolvidos, principalmente na exploração de 
ametista entre Quaraí e Santana do Livramento e de  areia e cascalho nos principais rios 
do Estado.  
 As atividades mineradoras causam, de modo geral, elevada degradação 
ambiental por envolver, na maior parte das vezes, desmatamentos, remoção da camada 
fértil do solo, desagregação de material rochoso, assoreamento e modificação na 
morfologia do relevo e dos cursos d’água pela retirada de material, contaminação do 
solo e da água pela lixiviação do minério ou pelo uso de metais pesados no processo de 
separação do minério. 
 Com referência às áreas de mineração do carvão como Candiota e o baixo Jacuí, 
por exemplo, há constante possibilidade de alteração do Ph das águas de superfície e 
subsuperfície e do solo ligadas não só aos processos de mineração a céu aberto, mas 
também à lixiviação dos depósitos de minérios e dos depósitos de cinzas resultantes da 
queima do carvão para produção de termeletricidade. Os efluentes líquidos gerados por 
essas atividades não raro comprometem gravemente os mananciais hídricos embora 
algumas das unidades que utilizam este insumo mantenham atualmente métodos de 
tratamento destes dejetos.  
 
7.Concentração Industrial e Urbana e Emissões Atmosféricas: O espaço urbano 
brasileiro a partir de 1930, passou a se configurar sobre uma base populacional e de 
infra-estrutura ligada à economia agroexportadora, sob a qual a indústria encontrou 
suporte para se desenvolver, promovendo uma acentuada urbanização. O Rio Grande do 
Sul, inserido neste contexto geral, a partir dos anos 70 apresentou um grau de 
urbanização superior a 50%, atingindo em 1990, cerca de 76,5%. O avanço do processo 
de industrialização do Estado, baseado na transformação de produtos da agropecuária e 
na produção de bens intermediários principalmente para as indústrias do centro do país, 
juntamente com a modernização da agricultura que provocou forte êxodo rural do 
interior para as cidades, constituíram-se em elementos configuradores da acelerada 
urbanização do Estado. Pode-se dizer que as regiões de Pelotas e Rio Grande, Região 
Metropolitana de Porto Alegre e a Aglomeração Urbana de Caxias do Sul foram as que 
mais se destacaram dentro deste processo. A Região Metropolitana de Porto Alegre, 
principal pólo industrial, econômico, financeiro, político, administrativo e cultural do 
estado, é receptora de fluxos migratórios do interior, concentrando hoje cerca de 32,1% 
da população total do estado, em apenas 2,42% do seu território. (FEPAM, 1992) A 
concentração dessas atividades, acompanhada de um crescimento urbano rápido e 
desordenado resultou num processo de ocupação gerador de segregação sócio-espacial 
resultante do processo de valorização diferenciada do solo urbano, envolvendo  as 
populações de baixa renda que acabam por ocupar terrenos periféricos, quase sempre 
onde as condições naturais não são propícias à ocupação humana (áreas inundáveis, 
com declividade acentuada, solo instável sujeito  a desmoronamentos, etc.); a desigual 
distribuição geográfica dos serviços e equipamentos públicos; a inadequada disposição 
dos resíduos sólidos e despejo dos efluentes líquidos sem tratamento nos cursos d'água, 
assim como emissões aéreas constantes e concentradas no espaço. Mais recentemente, 
outros problemas como alagamentos resultantes da crescente impermeabilização do solo 
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urbano e o tráfego intenso de cargas tóxicas ou potencialmente perigosas, vem se 
incorporando a este cenário trazendo graves riscos para a população em geral e para o 
equilíbrio do ambiente.  
 A Região Metropolitana de Porto Alegre é responsável pela geração dos maiores 
volumes de poluentes atmosféricos gerados por atividades industriais e emissões por 
veículos automotores no Estado.  Esta área é responsável pela emissão de cerca de 36% 
do total gerado no Estado de monóxido de carbono, 43% de hidrocarbonetos, 30% de 
óxidos de nitrogênio, 35% do dióxido de enxofre e 26% do material particulado.  
Pelotas e Rio Grande, com suas indústrias químicas, de fertilizantes, couros e peles 
também contribuem com elevados níveis de emissões. E a Aglomeração Urbana de 
Caxias do Sul, com suas indústrias de couros e peles, metal-mecânica e material 
elétrico-eletrônico  tem sua participação maior na geração de resíduos sólidos. Além 
dessas, as emissões aéreas das unidades termoelétricas e industriais presentes na área de 
Candiota e baixo Jacuí, contribuem também para a emissão de material particulado, 
dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e outros gases que 
podem influir na ocorrência de precipitação de substâncias tóxicas e acidificação do 
solo e da água, resultando em prejuízos para as áreas de cultivo, pecuária, núcleos 
urbanos e saúde da população. 
 
8.Resíduos Sólidos: O problema da destinação final dos resíduos sólidos domésticos, 
industriais e hospitalares é comum a praticamente todos os municípios do Estado e vem 
se tornando um fator de crescente preocupação na medida em que se acentua o processo 
de urbanização. As práticas mais comuns são as da deposição direta do lixo, sem 
nenhuma separação e tratamento, assim como nenhum preparo do terreno, em locais 
próximos às malhas urbanas, porém impróprias para a ocupação, tais como: margens de 
rios, terrenos alagadiços, banhados ou áreas não valorizadas. Raras são as cidade do 
Estado que mantém algum sistema de tratamento ou de disposição do lixo em aterros 
sanitários controlados, por exemplo, ou possuem usinas de reciclagem. 
 Além da contaminação das águas de subsuperfície e do solo pela infiltração dos 
resíduos em decomposição, não raro têm-se também a contaminação de mananciais 
superficiais por estes depósitos, podendo ocorrer ainda a formação de gases tóxicos e 
inflamáveis, proliferação de insetos e outros animais em proporções alarmantes.  
 Exemplos da localização e concentração destes problemas encontram-se nas 
regiões do Vale dos Sinos, Bacia do Gravataí, Aglomeração Urbana de Caxias do Sul e 
Região Metropolitana de Porto Alegre. 
 O processo de catação do lixo resulta constantemente na contaminação dos 
trabalhadores que subsistem desta atividade, principalmente pela freqüente presença de 
resíduos hospitalares e industriais nestes lixões, que servem ainda como fonte de 
alimento para animais de criação como porcos, cabras e outros e, não raro, para os 
próprios catadores de lixo.  Considerando estas condições, fica evidente que tanto a 
forma de escolha das áreas para disposição destes resíduos quanto os métodos utilizados 
para sua deposição são freqüentemente inadequados e altamente impactantes para o 
meio ambiente e se constituem em ameaça constante e crescente à saúde pública e ao 
ambiente. 
 
9.Efluentes  Líquidos: De acordo com a FEPAM (1992), a qualidade de água dos 
mananciais é reflexo das condições naturais e das cargas poluentes geradas pelas 
atividades humanas e as conseqüências de sua contaminação podem ser sentidas pelo 
comprometimento da fauna e flora aquáticas e ainda pelas condições gerais de saúde da 
população. 
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 A bacia do Uruguai apresenta uma ocupação do solo eminentemente 
agropecuária, envolvendo os cultivos de trigo, soja, milho e arroz principalmente, além 
da criação de gado. No médio Uruguai encontra-se ainda uma das maiores regiões de 
criação de suínos do país. A irrigação associada ao cultivo do arroz só assume 
importância no trecho inferior do rio e principalmente na sub-bacia do Ibicuí. Os índices 
de contaminação por coliformes fecais provenientes principalmente das áreas 
suinocultoras e avicultoras detectados na bacia chegam a cerca de 300.000 uni/100 
mililitros em alguns pontos. Há também a concentração de compostos de nitrogênio e 
fósforo, graxas, detergentes e anilinas entre outros, em alguns locais determinados.  Os 
compostos com metais pesados ainda podem ser detectados nos sedimentos de alguns 
de seus afluentes onde se localizam plantas industriais. (FEPAM, 1992) Destacam-se  
também os altos índices de erosão do solo,  evidenciados pela alta turbidez da água do 
rio, principalmente em seu trecho médio-inferior, provocados principalmente pelo seu 
manejo inadequado. 
 A bacia hidrográfica do Guaíba abrange cerca de 30% da área total do Estado 
onde se localizam os maiores centros urbanos do Rio Grande do Sul e cerca de 70% de 
sua população. Também é o local de concentração do maior número de indústrias de 
maior porte do Estado. O uso do solo inclui atividades predominantemente urbanas, 
industriais, agrícolas e florestais. Esta bacia recebe a maior parte das cargas poluidoras 
hídricas geradas no Estado, ou seja: 74% das cargas orgânicas e 94% das cargas 
inorgânicas e as sub-bacias que concentram a maior parte destes volumes de poluentes 
são as sub-bacias dos rios Gravataí,Taquarí-Antas , Sinos e Caí (FEPAM, 1992). 
 As sub-bacias dos rios Jacuí, Taquarí, Gravataí e Sinos apresentam suas porções 
superiores ligadas mais diretamente às atividades agrícolas e de criação, ao contrário do 
rio Caí, cuja área total apresenta ocupação predominantemente urbano-industrial.     
 O rio Gravataí, assim como o Taquarí e Sinos apresenta altos teores de 
coliformes fecais, além de altos índices de nitrogênio total, fósforo total, amônia e 
principalmente baixas taxas de oxigênio dissolvido. O rio Caí, por sua vez, recebe 
cargas geradas principalmente pelas atividades industriais. Como consequência, em 
relação a presença de metais pesados, o zinco, por exemplo, é detectado ao longo de 
todo o curso do rio e os demais são também encontrados, embora em menores 
concentrações. O rio Jacuí apresenta elevada turbidez e baixo nível de sólidos 
decantáveis, característico de processos erosivos intensos. Além disso, a área do baixo 
Jacuí e Guaíba, segundo a FEPAM (1992), apresenta sérios problemas de poluição por 
ser a receptora dos efluentes gerados em toda a bacia e principalmente pela Região 
Metropolitana de Porto Alegre. 
  
10.Transporte de Cargas Tóxicas ou Potencialmente Perigosas: O transporte de 
cargas perigosas no Estado é  também  um  fator  de  constante  risco  para  o  meio  
ambiente  e para as comunidades em geral.   
 Constantemente, têm-se notícias de acidentes com veículos transportadores 
destas cargas, sendo que a maior parte deles referem-se a produtos químicos de natureza 
tóxica, inflamável ou explosiva devido ao fato de os diversos ramos industriais 
presentes no Estado demandarem matérias primas desta natureza ou gerarem produtos 
potencialmente tóxicos ou perigosos, sendo que as áreas mais sujeitas a este tipo de 
"poluição acidental" são, além da Região Metropolitana de Porto Alegre e Aglomeração 
Urbana de Caxias do Sul, as regiões de Pelotas-Rio Grande e da Fronteira Oeste 
(Uruguaiana), pois as rotas mais intensamente utilizadas para o deslocamento destes 
materiais no Estado são a BR 116, BR 471, BR 386 e BR 101, a Laguna dos Patos e os 
ramais da RFFSA.  
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 Muitas são as cargas destinadas a Buenos Aires e Montevidéu ou ao Porto de 
Rio Grande e Pólo Petroquímico,  que na sua maior parte, são deslocadas por estes 
eixos de transporte, cujas características atuais são de péssima conservação, não 
possuindo, muitas vezes, condições mínimas de segurança como sinalização, áreas de 
acostamento e de descanso exigidas pela legislação ou postos de fiscalização 
adequados. Isto sem falar na falta de equipamentos e preparo dos fiscais existentes e do 
pessoal envolvido com a segurança nas estradas, em caso de acidentes com rompimento 
da carga, dificultando os procedimentos adequados a cada produto para isolar a área e 
evitar a contaminação do meio ambiente e danos à população local, se for o caso. As 
conseqüências mais comuns, no caso de rompimento destas cargas são a contaminação 
do solo, água ou ar, resultando em prejuízos a flora, fauna e podendo constituir, ainda, 
ameaça à saúde pública. As cargas transportadas pelas principais vias são: adubos, 
fertilizantes, cimento, gás liquefeito, gasolina, óleo disel e óleo combustível, outros 
derivados de petróleo, produtos siderúrgicos, álcool, outras cargas explosivas e 
inflamáveis ou voláteis e containers com cargas diversas. 
 
Considerações Finais 
 
 Pode-se constatar que muitos são os problemas ambientais no Estado do Rio 
Grande do Sul e que a grande maioria apresenta ampla abrangência espacial, gerando 
grande número de impactos negativos ao ambiente. Estes, embora apresentem naturezas 
diversas, mantém entre si uma lógica que pode ser traduzida principalmente pela 
utilização de tecnologias que não contemplam o uso sustentado dos recursos necessários 
ao processo produtivo.. 
 Alguns dos problemas identificados podem ser considerados comum a todos os 
municípios do Estado, embora em menor ou maior intensidade, como por exemplo: a 
geração e disposição final de resíduos sólidos, tratamento de efluentes de líquidos e 
emissões atmosféricas. Por outro lado, estes e outros problemas podem se apresentar 
concentrados no espaço. Tal é o caso da RMPA, Vale do Rio dos Sinos, Vale do 
Gravataí, Taquari - Antas e Caí, entre outros. Pode-se dizer, então, que as concentrações 
urbanas e industriais geram também a concentração de problemas ambientais ligados 
basicamente a degradação do solo, poluição atmosférica e hídrica, entre outros. 
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