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Resumo: O município de Garibaldi localiza-se na região Nordeste do estado do Rio Grande do Sul. O 

setor do turismo tem, tradicionalmente, uma participação considerável na economia municipal. 

Entretanto, os roteiros turísticos se voltam principalmente para as visitações às cantinas, sendo que o 

turismo ecológico não está consolidado no município. Ademais, um aspecto ambiental importante é a 

falta de gerenciamento dos recursos hídricos municipais. Este fato é especialmente relevante na 

barragem do arroio Marrecão, de onde é feita a captação de água para abastecimento público, e cuja 

qualidade está visivelmente comprometida. Outra questão é a possibilidade de esgotamento deste 

manancial. O presente artigo traz a discussão sobre o impacto destes problemas ambientais sobre o 

turismo local. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Recursos Hídricos, Turismo, Impactos Ambientais 

 

Abstract: The city of Garibaldi is located in the Northeast portion of the state of Rio Grande do Sul. 

The tourism traditionally has a considerable participation on the municipal economy. The tours, 

however, consist mainly in visitations to canteens, and the eco-tourism is not yet developed in the 

city. Moreover, an important environmental aspect is the negligence to the management of the 

municipal water resources. This fact is especially relevant in the dam of Marrecão stream, where the 

public water supply is, and whose quality is visually compromised. Another point is the possibility of 

exhaustion of this stock. This paper brings a discussion about the impact of these problems in the 

local tourism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O município de Garibaldi está localizado na região Nordeste do Rio Grande do Sul, e faz divisa 

com os municípios de Bento Gonçalves, Santa Tereza, Carlos Barbosa, Boa Vista do Sul, Farroupilha 

e Coronel Pilar. A atividade agropecuária tem grande expressão na economia local, sendo que cerca 

de 25% do território é utilizado para este fim. O setor industrial também tem significativa participação 



 

 

nas fontes de renda do município. A maioria das indústrias locais é dos setores moveleiro e 

metalúrgico, seguida das vinícolas (SCHNEIDER & CEMIN, 2011). 

Além disso, o município tem também uma tradição no setor do turismo, com destaque para as 

visitações às cantinas, destacando-se também o passeio de Maria Fumaça, entre Bento Gonçalves, 

Garibaldi e Carlos Barbosa. No passeio, o trem passa por belas paisagens, como a ponte sobre a 

barragem do arroio Marrecão, que é o principal curso d’água local. Embora o turismo ecológico não 

esteja consolidado em Garibaldi, no passado este arroio recebia muitos turistas veranistas. 

Atualmente, contudo, suas águas encontram-se visivelmente comprometidas, embora este sirva de 

manancial para abastecimento da população. 

Diante disso, este artigo visa discutir sobre o papel da barragem e do arroio Marrecão sobre o 

turismo, mais precisamente o quanto a falta de gerenciamento dos recursos hídricos e o impacto às 

atividades turísticas. O item 2.1 traz o histórico do setor no município, bem como os principais 

roteiros turísticos vigentes.  No item 2.2 é feita uma caracterização da barragem do arroio Marrecão. 

Já no item 2.3 são reproduzidos alguns relatos sobre a opinião dos garibaldenses a respeito da 

poluição deste corpo hídrico. Por fim, no item 2.4 é feita uma discussão sobre a relação entre o 

turismo e a situação do manancial. 

 

2. ESTUDO DE CASO – O MUNICÍPIO DE GARIBALDI 

 

2.1. O turismo no município de Garibaldi 

 

Segundo relatos de moradores, com a emancipação do município em 1900, muitas pessoas 

vinham conhecer Garibaldi já com a intenção de lá fixar residência. Isso pode ser explicado pelo 

notável desenvolvimento do local àquela época. Assim, sentiu-se a necessidade de criar um local onde 

se pudessem fazer os festejos. Por isso foi criado o Clube Borges de Medeiros, que cumpria as 

funções de teatro, cinema, salão de festas. Foi neste mesmo Clube que, em 1913, realizou-se a 

Primeira Festa da Uva (SANT’ANA & GIRONDI, 2007). 

Para Sant’ana e Girondi (2007), o turismo propriamente dito só teve início em 1917, com a 

inauguração da Estação Férrea que ligava Carlos Barbosa e Garibaldi. Nesta época, chegavam de trem 

muitos turistas, que encontravam na cidade uma rede hoteleira considerada de excelente qualidade. Os 

principais pontos de visitação eram a Praça 31 de Outubro e o arroio Marrecão, que naqueles tempos 

era um arroio de águas límpidas, servindo de balneário. 

Com o passar dos anos, o turismo foi se consolidando. Na década de 1970, destaca-se a 

inauguração da primeira Estação de Esqui do país, hoje desativada. Também se pode destacar a Festa 

Nacional do Champanha - Fenachamp, que persiste até os dias atuais. Mais recentemente, foram 

desenvolvidos projetos e rotas como atrativos ao turismo, destacando-se: o Projeto Passadas, a Rota 

dos Espumantes, a Rota Religiosa AEternum, a Rota das Cantinas e a Estrada do Sabor (SANT’ANA 

& GIRONDI, 2007). 

Os atrativos turísticos de maior destaque em Garibaldi são as cantinas vinícolas. Há cinquenta e 

três estabelecimentos deste tipo registrados na Prefeitura, sendo doze deles de reconhecimento 

nacional. Essas cantinas distribuem-se pelo centro urbano e na localidade de São José da Costa Real. 

A visitação às principais cantinas do município faz parte de três roteiros anteriormente mencionados 

(SCHNEIDER & CEMIN, 2011). 

A Rota das Cantinas contempla paisagens cercadas por vinhas e colinas, e resgata as histórias de 

famílias que herdaram dos seus ancestrais o cultivo da uva e a produção vinícola (SCHNEIDER; 

CEMIN, 2011). Nesse roteiro, os turistas realizam a visitação às principais cantinas, fazem a 

degustação dos vinhos, experimentam a gastronomia típica e conhecem a história e os processos de 

vinificação de cada empresa (SANT’ANA & GIRONDI, 2007; SCHNEIDER & CEMIN, 2011). 



 

 

Na Estrada do Sabor, o turista é conduzido ao interior do município. Além de proporcionar uma 

visão das características da região, o roteiro oferece a oportunidade de degustar a gastronomia típica 

italiana, bem como de entrar em contato com os moradores que preservam as tradições de suas 

famílias (SANT’ANA & GIRONDI, 2007). Esta rota envolve cinco comunidades, que possuem 

características e estruturas diferentes entre si, quais sejam Santo Antônio do Araripe, Linha Araújo e 

Souza, São Jorge, Marcílio Dias e Santo Alexandre (SCHNEIDER & CEMIN, 2011). 

A visitação tem início na área periférica do município e se encaminha para o interior. O roteiro 

foi concebido de forma que as famílias de imigrantes continuem desenvolvendo suas principais 

atividades, como a agricultura e a agroindústria, inclusive se utilizando do turismo para complementar 

a renda através da venda de seus produtos. Esse passeio precisa ser agendado, sendo atendidos no 

máximo dois grupos por semana (SCHNEIDER & CEMIN, 2011). 

A Rota dos Espumantes, por sua vez, é um roteiro de visitas que conta a história do espumante, 

desde o primeiro champenoise fabricado no Brasil por Armando Peterlongo. O turista visita as 

principais empresas que produzem a bebida, onde ocorre a degustação de diversos produtos, e onde se 

pode conhecer as caves e os processos de fermentação (SANT’ANA & GIRONDI, 2007). O roteiro é 

realizado no centro urbano e na região do Vale dos Vinhedos. Inclusive, pouco menos de um terço da 

rota turística do referido Vale dos Vinhedos está inserida no município de Garibaldi (SCHNEIDER & 

CEMIN, 2011). 

O roteiro turístico do Projeto Passadas – Arquitetura do olhar, busca preservar as antigas 

construções e conservar a sua memória histórica. Fazem parte do roteiro aproximadamente trinta 

prédios do Centro Histórico, que foram construídos no início do século XX. Destacam-se a Casa do 

Pasto (1897), o Museu Municipal (1885), a Mansão Mazzini (1921), a Igreja Matriz (1920) e o Prédio 

de Antônio Koff (1923) (SANT’ANA & GIRONDI, 2007; SCHNEIDER & CEMIN, 2011). 

Na Rota Religiosa AEternum, por fim, é levantada a tradição dos imigrantes como fator cultural 

desde a época da Colônia Conde D’Eu. Além da crença dos imigrantes, Garibaldi teve forte influência 

na formação educacional das congregações religiosas de origem francesa. No início do século XIX, 

chegaram ao município os Freis Capuchinhos, as Irmãs de São José e Irmãos Maristas. Fazem parte 

do roteiro o Cemitério Público Municipal, o Convento das Irmãs de São José, o Convento São 

Francisco de Assis Capuchinhos, a Igreja Matriz São Pedro, a Ermida Nossa Senhora de Fátima, o 

colégio dos Irmãos Maristas e o Museu Municipal (SCHNEIDER & CEMIN, 2011). 

Além dos roteiros citados, um importante atrativo turístico é o Passeio de Maria Fumaça, que faz 

o trajeto Bento Gonçalves – Carlos Barbosa, fazendo uma parada na Estação de Trem de Garibaldi. 

Como atrativo natural, tem-se a barragem do arroio Marrecão, localizada próxima ao acesso do 

município (SCHNEIDER & CEMIN, 2011). Esta represa é destinada ao abastecimento público, sendo 

gerenciada pela Corsan. A ponte da linha férrea que passa sobre suas águas constitui uma bela 

paisagem. 

Entretanto, a barragem do Marrecão carece de um gerenciamento ambiental mais eficaz. Vem 

sendo observada há bastante tempo uma elevada proliferação de macrófitas, sobretudo asa espécies 

popularmente conhecidas como marrequinha (Salvinia sp) e aguapé (Eichornia crassipes). Este é um 

indicativo da poluição orgânica das águas do arroio Marrecão, cuja bacia de drenagem recebe a 

montante efluentes domésticos. Além disso, o reservatório encontra-se em processo de assoreamento, 

em função do elevado aporte de sedimentos, perdendo paulatinamente sua capacidade de 

armazenamento. No ano de 2004, foi feita a remoção do excesso de lodo do fundo da barragem, que 

totalizou 120.000 m³ 
1
. 

 

 

                                                 
1
 Segundo relato de Edegar Colpo, responsável pela Unidade de Serviço da Corsan em Garibaldi. 



 

 

2.2. A barragem do arroio Marrecão 

 

Com relação ao que foi exposto sobre a contaminação do arroio, foi identificado no Plano 

Ambiental Municipal que o município possui sistemas de tratamento de efluentes. Várias residências, 

por exemplo,  possuem um sistema de fossa séptica e filtro anaeróbio, entretanto este tipo de sistema 

nem sempre foi exigido para a aprovação das construções. Existem oito estações de tratamento de 

efluentes (ETEs), também constituídas de fossa séptica e filtro anaeróbio, sendo que uma delas lança 

os efluentes tratados no próprio reservatório de captação (SCHNEIDER & CEMIN, 2011). 

O Plano de Saneamento Básico da cidade apresenta um diagnóstico das ETEs, dando conta de 

que, pelos dados de análises realizadas até o ano de 2011, somente três das estações atenderam todos 

os padrões de lançamento de efluentes dados pela Consema. Juntas, as ETEs tem capacidade de 

tratamento equivalente ao volume de efluente diário produzido por cerca de 4158 habitantes (GOMES 

et. al., 2012). Segundo a última estimativa, a população do município é de 32.862 habitantes (IBGE, 

2014). 

A má qualidade do efluente doméstico tratado, aliado ao lançamento de efluentes industriais, à 

drenagem pluvial nas áreas urbana e rural e à disposição inadequada dos dejetos dos animais, 

contribui para a contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Essas atividades também geram 

grande impacto sobre o entorno do Arroio Marrecão e de sua barragem, provocando a contaminação e 

eutrofização da água e ao assoreamento do canal. 

A atual gestão do uso do Arroio Marrecão não está de acordo com a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (BRASIL, 1997), que tem entre seus objetivos assegurar às atuais e futuras 

gerações a disponibilidade de água com padrões de qualidade adequada. Os outros objetivos são a 

utilização racional dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável e a prevenção 

contra eventos hidrológicos críticos. As diretrizes de ação, segundo esta lei, devem sempre levar em 

conta a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação entre qualidade e quantidade. 

O Comitê de Bacia Taquari-Antas esteve realizando audiências públicas para o enquadramento 

dos rios desta bacia, cujo resultado foi aprovado pelo Governo do Estado e publicado no Diário 

Oficial (RIO GRANDE DO SUL, 2012). Segundo esse documento, a meta para o Arroio Marrecão é 

que ele se enquadre na Classe 1 em até 10 anos. É importante destacar a ausência de análises que 

atestem a atual classe de enquadramento do arroio. Entretanto, é possível comprovar visualmente a 

presença de cor, turbidez e odor, além da proliferação de macrófitas, o que o caracteriza como curso 

d’água de qualidade inferior. 

A seguir serão apresentadas algumas características físicas e biológicas do local. A Figura 1 

mostra o uso e cobertura do solo no município de Garibaldi, com destaque para a área da barragem. 

Notam-se poucos remanescentes de vegetação às margens do reservatório, predominando áreas 

urbanizadas, mas também com áreas de solo exposto e de plantio. A falta de uma vegetação ciliar é 

um fator que influencia grandemente no aporte de sedimentos e contaminantes na barragem. 

A Figura 2 contém a indicação das Áreas de Preservação Ambiental – APPs - de Garibaldi. Estão 

também indicados os tipos de uso nas referidas áreas, divididos em condizentes e não condizentes. 

Nota-se que a quase totalidade das margens da barragem do Marrecão não apresenta vegetação 

preservada na faixa mínima obrigatória segundo a legislação ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 – Uso e Ocupação do Solo na região da barragem do arroio Marrecão. 

Fonte: Adaptado de Schneider & Cemin (2011). 

 
 

 

Figura 2 – Áreas de Preservação Permanente identificadas na região da barragem do arroio Marrecão. 

Fonte: Adaptado de Schneider & Cemin (2011). 

 
 

A Figura 3 apresenta o mapa hipsométrico de Garibaldi, ou seja, contém a indicação das altitudes 

dos terrenos. Pode-se perceber, pelo detalhe, que a barragem está na região de maior altitude, próxima 

às nascentes do arroio Marrecão. Está indicada, ainda a área que mais contribui com o escoamento 

superficial, por estar a uma altitude maior do que o reservatório. 

 

 

 



 

 

Figura 3 – Mapa Hipsométrico da região da barragem do arroio Marrecão. 

Fonte: Adaptado de Schneider & Cemin (2011). 

 
 

 

A Figura 4, por sua vez, traz o mapa clinográfico, com as declividades do território municipal. As 

áreas de maior declividade correspondem à região destacada na Figura 2, todas à montante da 

captação. Pode-se inferir que a drenagem pluvial da maior parte da área urbana não contribui 

significativamente com o escoamento superficial que chega à barragem. 

 

Figura 4 – Mapa de Clinografia da região da barragem do arroio Marrecão. 

Fonte: Adaptado de Schneider & Cemin (2011). 

 
 

A Figura 5 trata da hidrogeologia de Garibaldi, com a identificação dos poços de captação de 

água subterrânea cadastrados, e da formação geológica predominante. É possível notar o elevado 



 

 

número de poços existentes, sobretudo na região leste do município, inclusive nas proximidades da 

barragem. Isso pode levar, a curto, médio e longo prazos, a um esgotamento dos mananciais 

subterrâneos, podendo diminuir as entradas de água no arroio Marrecão e no reservatório. 

 

 

Figura 5 – Hidrogeologia do município de Garibaldi. 

Fonte: Adaptado de Schneider & Cemin (2011). 

 
 

A Figura 6, por fim, apresenta as formações vegetais historicamente presentes no município. O 

termo historicamente quer dizer que não são mostrados os remanescentes de vegetação, mas a 

localização das tipologias vegetais anteriormente à urbanização. Observa-se que a barragem está 

inserida na Floresta Ombrófila Mista Montana, que faz parte do Bioma Mata Atlântica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 6 – Formações vegetais originalmente presentes na região da barragem do arroio Marrecão. 

Fonte: Adaptado de Schneider & Cemin 

(2011).

 
 

Uma avaliação de ações impactantes no município apontou o abastecimento público e os 

efluentes urbanos como os de maior urgência (SCHNEIDER & CEMIN, 2011). No contexto atual, a 

crise no abastecimento de água reitera a importância da gestão dos mananciais públicos e do uso 

racional da água. Esse fato é especialmente relevante considerando o crescimento demográfico e 

econômico da cidade de Garibaldi, pois a baixa oferta de água limita a instalação de novas indústrias. 

 

2.3. Percepção dos moradores das margens do arroio Marrecão 

 

Embora ainda não tenha sido realizada uma pesquisa sobre a percepção dos turistas e visitantes 

quanto à questão ambiental no município, Bortolini (1999) realizou entrevistas com moradores das 

margens do arroio Marrecão. A autora entrevistou 42 pessoas, e foi notável o tom de nostalgia de suas 

respostas. Uma das entrevistadas inclusive relatou que o Marrecão era uma área de lazer para as 

crianças que lá nadavam, e que as donas de casa lá iam buscar água para lavar roupa. 

Mais recentemente, a poluição do arroio gera bastante incômodo entre os moradores. Um deles o 

classificou como “um arroio triste, sem vida, com águas turvas e fétidas” e ainda que “seus vizinhos 

olham-no agora como um intruso” (BORTOLINI, 1999, página 56). As marrecas que lá iam pousar e 

que deram nome ao arroio, segundo relatos, acabaram morrendo quando foram instaladas as indústrias 

vinícolas no local. Outro fato que marcou os habitantes mais antigos era o percurso ora sinuoso, que 

hoje se encontra retificado pelas canalizações e desvios (BORTOLINI, 1999).  

Conforme Jockmann “Tinha um jeito de criança sapeca, saltando aqui, pulando lá, para de 

repente, sem aviso, se estender muito preguiçosamente num lençol de calma que não durava mais que 

dois metros” (apud BORTOLINI, 1999). Houveram, enfim, muitos comentários sobre momentos 

especiais junto ao Marrecão. Segundo a autora é “difícil compreender como um pequeno arroio pode 

fazer tanta diferença, mas Garibaldi poderia sim, ter tido uma outra história, caso o arroio estivesse 

em estado semelhante ao anterior às modificações ocorridas” (BORTOLINI, 1999). 

 

2.4. A relação entre a barragem do arroio Marrecão e o turismo  

 

Postas as considerações acerca do turismo em Garibaldi, e dos problemas ambientais observados 

em seu manancial de abastecimento, cabe agora discutir sobre as relações entre os dois fatores. 



 

 

Primeiramente, pode-se destacar a suscetibilidade do abastecimento. Estando o reservatório em 

processo de assoreamento, e na iminência de seu esgotamento, limita-se a disponibilidade de água 

para maiores demandas, como por exemplo, um grande número de turistas que venham a se hospedar 

na cidade. 

Além disso, os carros-chefe do turismo no município, que são as vinícolas, dependem fortemente 

do abastecimento de água para a sua produção. A falta de disponibilidade hídrica é um fator decisivo 

no desenvolvimento destas indústrias, influenciando também na economia local. 

Ademais, a estética do reservatório traz também um impacto visual nos turistas, e somado ao 

odor das águas causa uma impressão negativa. A própria imagem do município é afetada, pois a ideia 

de qualidade de vida está diretamente associada ao saneamento básico, tanto em meio urbano quanto 

em meio rural. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi colocado, ressalta-se a necessidade da revitalização da barragem do arroio 

Marrecão e da recuperação da qualidade das águas deste manancial. Este pode, inclusive, ser o ponto 

de partida para o desenvolvimento do turismo de cunho ambiental em Garibaldi, se o município 

investir no marketing voltado para o meio ambiente e o bem estar. 

Essa revitalização trará benefícios também para a própria comunidade garibaldense, que carece 

de locais de recreação e lazer. Assim, um arroio que possui um histórico de balneabilidade, retornaria 

a uma condição próxima à inicial de referência paisagística, e resgataria visitantes e moradores, 

convidando-os a fazer atividades ao ar livre. 
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