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Em série de reportagens, ZH percorre o trajeto, da
nascente à torneira, e mostra que a água que bebemos
vem de um esgoto a céu aberto, passa por um caro sistema
de tratamento e, mesmo potável, ainda é um risco à saúde
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A
cada segundo, a popula-
ção de Porto Alegre des-
peja 3 mil litros de esgoto
no Guaíba e no Rio Gra-
vataí. No final de um dia,
a imundície que a cidade
transferiu para o manan-

cial está na casa das centenas demilhões
de litros.A esse volume somam-se deje-
tos domésticos, agrícolas e industriais
produzidos por outros 5milhões de gaú-
chos e que chegam depois de viajar pelos
rios que alimentam oGuaíba.Essa imen-
sa cloaca a céu aberto é a matéria-prima
da água que bebemos.
A população da metrópole só sentiu

na pele a gravidade da situação na última
década, quando uma água malcheirosa
e com gosto de terra começou a sair das
torneiras.Em oito dos últimos nove anos,
entre o verão e o outono, algas conheci-
das como cianobactérias proliferaram-se
no Guaíba, impregnando-o de substân-
cias que conferem o sabor e o odor ruins.
As algas floresceram porque encontra-
ram alimento em abundância: o fósforo e
o nitrogênio presentes no esgoto.
Desde então, o sistema de tratamen-

to de água de Porto Alegre está pagando
caro – aindamais caro do que o habitual
– por ter ummanancial tão poluído.Des-
de 2006, o Departamento Municipal de

Água e Esgotos (Dmae) gastou mais de
R$ 15 milhões para aparelhar estações a
enfrentar a presença do sabor e do cheiro.
Essa é só uma parte da despesa extra.

Por causa das cianobactérias, o investi-
mento necessário para tratar uma mes-
ma quantidade de água multiplicou-se
em Porto Alegre. Levantamento feito
pelo Dmae a pedido de ZH aponta que,
em 2012, o custo tem sido 224% maior
por causa da necessidade de eliminar
as substância indesejáveis. Tratar a água
ficou três vezes mais caro.De R$ 70 de-
sembolsados pelo departamento a cada
milmetros cúbicos nos períodos sem flo-
ração, a conta subiu para R$ 226,80. De
janeiro a maio, em lugar de gastar R$ 5,4
milhões,o Dmae gastou R$ 17,8milhões.

Em apenas cinco meses, o custo-alga foi
de R$ 12 milhões – o aumento não vem
sendo repassado ao consumidor.

Mesmo tratada,
ela é intragável
Apesar do investimento,moradores re-

clamam: o resultado final continua intra-
gável.A Escola Estadual Presidente Roose-
velt,do bairroMeninoDeus,por exemplo,
juntou doações dos pais e redirecionou
o dinheiro do xerox para abastecer com
bombonas de águamineral as salas de au-
la de 300 crianças. Foi umamedida para
evitar a desidratação,porque os pequenos
passarama fugir dobebedouro.

FRANCISCO AMORIM e ITAMAR MELO

– Se a água está ruim, eles não bebem
e também não comem direito – explica a
vice-diretora,Maria Ines Taborda.
A crise provocada pela floração das

algas escancarou uma realidade desagra-
dável: não tratamos água, tratamos esgo-
to para transformá-lo em água potável
– e a comunidade científica já começa a
questionar até que ponto essa água é sau-
dável para humanos.Não é umproblema
só de PortoAlegre.As cianobactérias su-
perpovoaram o Guaíba não porque ele
seja mais poluído,mas porque algumas
de suas áreas oferecem condições propí-
cias para as florações, como baixa pro-
fundidade e poucomovimento.
No entanto, gaúchos que nunca senti-

ram o gosto de terra são abastecidos por
água potável captada em rios com conta-
minaçãomuito superior à doGuaíba.Um
exemplo pode ser encontrado na Capital.
Centenas de milhares de moradores da
Zona Norte têm sido poupados do sabor
desagradável –mas recebemáguaque foi
captada perto de rios moribundos, como
o Gravataí e o Sinos,onde a qualidade do
manancial estámuitomais degradada.
Para minimizar o efeito causado pelas

cianobactérias, o Dmae recorre a uma
tecnologia conhecida como adsorção por
carvão ativado.Na quantidade adequada,
o carvão, adicionado à água coletada do
Guaíba,consegue reter emseusporos,co-
mo uma esponja,amaior parte das subs-

tâncias que provocam o cheiro e o gosto
desagradáveis – chamadas de geosmina
e MIB. Em um dia, até seis toneladas de
carvão chegam a ser usadas nas estações
de tratamento de água.Desde o começo
do ano, o Dmae já usou 287,4 toneladas
– o equivalente ao peso de 360 Fuscas.
– Além disso, buscamos, em parale-

lo, processos associados para minorar
o problema, com a adição de dióxido
de cloro e peróxido de hidrogênio, que
conseguem eliminar a matéria orgânica
– explica Renato Rossi,diretor daDivisão
de Tratamento doDmae.

Se tem gosto, não
serve ao consumo
Mesmo assim, o gosto pode persistir,

como observa o professor Sidney Seckler
Ferreira Filho, do Departamento de En-
genharia Hidráulica e Sanitária da Uni-
versidade de São Paulo (USP).Nos anos
80, ele enfrentou o desafio de reduzir o
gosto deixado pelas algas em um sistema
muito maior do que o de Porto Alegre: o
de São Paulo.Desde então, a Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp) utiliza a tecnologia do
carvão ativado emestações que fornecem
água,hoje,para 8,5milhões de pessoas.

– A eficácia não é total.O carvão con-
segue remover no máximo 90% dos

Doesgotoàs OCUSTO-ALGA
Neste ano, as florações de algas

triplicaram os custos do Dmae para
tratamento de água:

R$ 70
é o gasto médio para tratar mil metros

cúbicos de água em períodos sem floração

R$ 226,80
foi o gasto médio de tratamento do Dmae
neste ano, devido à presença das algas

Como o Dmae tratou em média 516.963
metros cúbicos por dia neste ano....

...o custo diário se não houvesse algas
seria de R$ 36.187

...com as algas, foi de R$ 117.247

...a despesa extra por dia foi de R$ 81.060

...atémaio semalgas custaria R$5,5milhões

...com algas, o custo foi de R$ 17.821.544

...a despesa extra foi de R$ 12.321.120

torneiras
AÁGUAQUE
BEBEMOS

SEGUE >

OTRATAMENTO

componentes que causamodor e sabor.E
o resultado é relativo,porque cada pessoa
tem um limiar de gosto diferente.A com-
panhia que trata a água paga o pato pela
falta de investimento em saneamento. E
saimuitomais caro tratar água depois do
que tratar esgoto antes – afirma o pes-
quisador.
Ainda que o problema não seja exclu-

sivo de PortoAlegre e que o Dmae utilize
a tecnologia mais disseminada, a perma-
nência do gosto ruim é alvo de críticas
– e não só por parte dos usuários.Repre-
sentante daAssociação Brasileira de En-
genharia Sanitária eAmbiental (Abes) na
comissão que redigiu a portaria ministe-
rial responsável por regular a qualidade
da água e os padrões de potabilidade, a
engenheira química Ellen Pritsch enten-
de que a existência de gosto é inaceitável.
– Se a água tem sabor e odor,mesmo

que não faça mal, não serve para con-
sumo. É o caso de Porto Alegre, onde os
períodos de duração do problema são
cada vez maiores.A portaria deixa clara
a responsabilidade de agir dos órgãos de
Vigilância Sanitária. Temos tecnologias
que tiram o gosto e o cheiro da água. O
tratamento do Dmae é mais tradicional.
Não tem como atingir esse objetivo de
forma plena – diz ela.

francisco.amorim@zerohora.com.br
itamar.melo@zerohora.com.br
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Até2004,MarcosNettoeraumfotógrafo
profissional sediado emCanoas,comduas
décadas de experiência no registro de ca-
samentos e outros eventos sociais. Uma
seca ferozmudou seudestino.
O Guaíba baixara e fora tomado por al-

gas.Das torneiras da Capital,passou a jor-
rar um líquido malcheiroso e com gosto
de terra.O pai deMarcos,Artur de Souza
Netto, fundador da águamineral Itati, co-
meçou a vender bombonas como nunca.
A empresa mudou de patamar da noite
para o dia.A produção dobrou – para não
baixar mais.Artur convocou o filho para
ajudar apôr ordemnaadministração.
– O problema do gosto da água foi um

fator decisivo na mudança de comporta-
mento do consumidor de PortoAlegre.De
umahoraparaoutra,centenasdemilhares
de pessoas começaram a procurar uma
alternativa de água para beber e cozinhar.
Elas incorporaram a águamineral ao dia
a dia e não voltaram para a torneira – diz
Marcos,hoje com 48 anos e diretor admi-
nistrativoda Itati,comsede emCanoas.
Antes da crise das algas se tornar um

problema crônico na Capital, a água mi-
neral ainda era vista mais como um pro-
duto benéfico para a saúde,pela presença

de componentes como o lítio e o cálcio,do
que como primeira opção para matar a
sede.De lá para cá,virou itemde primeira
necessidade e presença indispensável nos
carrinhos de supermercado.A Itati só não
cresceumais porque omercado foi inun-
dadoporoutrasmarcas.
– Dezenas de empresas descobriram

que podiam ganhar dinheiro vendendo
água–conta o empresário.

Algas no Guaíba,
alta nas vendas
Há duas situações que fazem Marcos

prever com precisão a explosão nas ven-
das.A primeira delas é a chegada de uma
onda de calor. Se a temperatura passa de
30°C, ele sabe que exatamente 48 horas
depois a procura pelo seu produto vai se
multiplicar.É como um relógio.No dia do
calor, o consumidor termina a água que
ainda tememcasa.Noseguinte,encomen-
daumanovabombonaaodistribuidor.No
terceiro dia,o distribuidor vai até a indús-
tria para repor seus estoques.
A outra situação que se reflete em au-

mento certo da procura é a proliferação

de algas no Guaíba.Nos períodos em que
a água tratada em Porto Alegre está com
gosto ruim,a Itati vende pelomenos 50%
a mais (a empresa mantém sigilo sobre
seuvolumedeprodução).
– Neste ano, o consumo ainda não

caiu depois do verão, em parte por cau-
sa do problema no Guaíba. Esse pessoal
das companhias de saneamento, como o
Dmae e a Corsan, são verdadeiros heróis.
Pegam esgoto e transformam em água
potável.Mas pagamo preço do sabor e do
cheiro–avaliaMarcos.
A Indústria e Comércio de Bebidas

Araçá, fabricante da Itati, entrou no ne-
gócio de água mineral por acaso. Foi
fundada há 50 anos por Artur de Souza
Netto e dois irmãos para fabricar cachaça
e vinho. O principal produto era a cani-
nha Araçá, que teve o cantor Teixeirinha
como garoto-propaganda. Em 1978, a
empresa mudou suas instalações para o
bairro Marechal Rondon, em Canoas, e
descobriu uma fonte de águamineral no
local, ao perfurar o solo para fazer um
poço. Em 1982, pôs no mercado a água
Itati.Três anos depois, encerrou a produ-
ção das outras bebidas.A água já respon-
dia por quase todo o faturamento.

De fotógrafodecasamentosa
A popularização do consumo de

água mineral foi tão grande nos úl-
timos anos que já começam a surgir
nichos de mercado.De BelémVelho,
na zona sul da Capital, sai aVersant,
uma “água gourmet”. Vendida em
garrafas com desenho diferenciado,
promete não interferir na apreciação
do sabor de alimentos e vinhos,devi-
do ao equilíbriode seusminerais.
JorgeRenner,51 anos,sócio da hol-

dingque criou aVersant,afirmaquea
crise do saborna águadoDmae cola-
borou na abertura dessemercado.Ao
migrar para as bombonasde 20 litros
para fugir do gosto de terra,o público
descobriu um novo mundo. O pas-
so seguinte foi não se contentar com
qualquer águamineral.
– Antes havia o conceito de que

água era tudo igual.A situaçãodas al-
gas valorizou o produto.Com o tem-
po,o consumidor foi aprimorando o
gosto e ficoumais exigente–afirma.
A holding proprietária daVersant

fez estudos de mercado e detectou a
tendência de aumento do consumo.
Desde 2007, a empresa cresce entre
35% e 40% ao ano. Produz 4 mil li-
tros por hora, engarrafados em sete
mil unidades.Nada de bombonas – a
opção épor embalagensmenores.

A ascensão
da gourmet

senhor das bombonas

Nos últimos oito anos, Marcos Netto vê crescer o consumo de água mineral na mesma proporção em que as algas tomam conta do Guaíba na estiagem
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U
m levantamento recente
alerta que a águadePorto
Alegre contém compo-
nentes que podem fazer
mal à saúde. O Instituto
Nacional de Ciências e
Tecnologias Analíticas

Avançadas, sediado na Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp),coletou e
analisou,emparceria comoutrasuniversi-
dades,amostrasdaáguaem16dasprinci-
pais capitais.PortoAlegre teveopior resul-
tado:amaior concentraçãode cafeína.
A cafeína, em si, não é prejudicial.Mas

sua presença nos níveis detectados (cente-
nas de nanogramas por litro) significa,se-
gundo os pesquisadores,que omanancial
usado no tratamento está comprometido
pela poluição e que a água oferecida para
consumo tem alta probabilidade de conter
contaminantes potencialmenteperigosos.
– Analisamos a água de três estações

de tratamento de PortoAlegre e achamos

concentrações preocupantes de cafeína
em todas. É preciso investigar isso. Nos
últimos anos,descobriu-se que a presen-
ça de cafeína está associada à contamina-
ção pormais de 500 substâncias sobre as
quais ainda não existe legislação – alerta o
professorWilsondeFigueiredo Jardim.
Conforme Jardim,um bom sistema de

tratamento de esgoto remove 95% da ca-
feína despejada pela população.Boa par-
te do que resiste a esse processo é elimi-
nado depois,quando a água é processada
para consumo humano.Mas se o esgoto
não é tratado, a cafeína chega à água tra-
tada. Com ela, vêm hormônios (a maior
parte eliminados na urina e nas fezes de
mulheres que usam pílulas anticoncep-
cionais), atrazina (um herbicida), fenolf-
taleína (laxante) e triclosan (bactericda
presente em sabonetes, desodorantes e
enxaguatórios bucais).
Ainda se sabe pouco acerca do efeito

desses componentes sobre seres humanos,

mas há suspeita de que possam estar as-
sociados a problemas sérios de saúde.Por
causa dessas substâncias,omeio científico
já discute se há necessidade de criar novos
referenciais sobre oque é águapotável.
– O compromisso das concessionárias

não é só atender à portaria que reza so-
bre a potabilidade da água,mas zelar pela
saúde da população.A água fornecida tem
componentesqueaindanão sãoproibidos,
mas que não deveriam estar lá.Temos de
trabalhar para mudar a legislação e para
rever o conceito de tratamento da água
–defendeopesquisadordaUnicamp.
O Departamento Municipal de Água e

Esgotos (Dmae) não faz monitoramento
da presença de cafeína na água,mas afir-
ma estar atento à questão dos contami-
nantes emergentes.O diretor-geral do ór-
gão,Flávio Presser,diz que nãohámotivos
para a população se preocupar, porque a
água fornecida emPortoAlegre obedece a
todosospadrões estabelecidos.

AÁGUAQUE
BEBEMOS

A ciência despertou há pouco para o
problema dos contaminantes emergen-
tes. Um dos brasileiros que investigam
o tema é o professor Ricardo Luvizot-
to Santos, do curso de oceanografia da
Universidade Federal do Maranhão. Ele
estudou o efeito que hormônios femini-
nos como o estrógeno, que chegam aos
rios pelo esgoto, têm em populações de
peixes. Em um dos trabalhos, Luvizotto
cultivou peixes em água retirada do Rio
Monjolinho, em São Carlos (SP).Em ou-
tro, coletou tilápias do Rio Bacanga, de
São Luís (MA).Nos dois casos,descobriu
que osmachos passaram a produzir pro-
teínas tipicamente femininas.

– Esse processo de feminilização pode
trazer consequências sérias na capacida-
des da reprodução das espécies que vi-
vem em rios poluídos – explica.
O que ainda não está claro é o impacto

que consumir água com hormônios fe-
mininos pode ter na saúde humana.
– Há indícios de que os hormônios na

água possam estar associados a câncer
de colo do útero, de próstata e de mama,
endometriose, puberdade precoce nas
meninas,diminuição do tamanho do pê-
nis e redução da contagem de esperma-
tozoides – afirma Luvizzoto.
A análise de contaminantes como os

hormônios não figura na portaria 2.914,

publicada no ano passado para regular a
qualidade da água no país. Ellen Pritsch,
integrante da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária eAmbiental (Abes),
afirma que ainda não há elementos para
justificar a medição de contaminantes
emergentes na água tratada.
–Analisamos alguns dos estudos,mas

não foram suficientes para motivar uma
obrigatoriedade,do Oiapoque ao Chuí,de
se fazer uma série de provas adicionais.
Há uma infinidade de compostos que
podemaparecer – justifica.
O texto da portaria,no entanto,prevê a

possibilidade de análises complementa-
res se houver suspeita de contaminação.

Os poluentes que assustam os cientistas

OESTUDO

● Entre junho e outubro de 2011, os pesquisa-
dores coletaram a água fornecida por 16 capitais
brasileiras que somam 40 milhões de habitantes,
como São Paulo, Rio e Brasília. As coletas ocorre-
ram em diferentes pontos das cidades.

● Na Capital, abrangeu as estações de tratamen-
to Menino Deus, Moinhos de Vento e São João.

● Porto Alegre apresentou o maior nível de
cafeína na água. Chamou atenção que as três
estações tiveram índices elevados, da ordem de
centenas de nanogramas por litro (o valor exato
ainda não é divulgado, porque será incluído em
uma tese que exige ineditismo).

● Índices altos de cafeína são considerados ex-
celentes indicadores da presença de outros com-
ponentes, não proibidos pela legislação, mas que
se suspeita serem nocivos à saúde.

Acapital commaior índicede
cafeína na água
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WILSON DE FIGUEIREDO JARDIM,
coordenador do estudo

‘‘Por que procuramos cafeína?
Porque descobrimos que
é excelente indicador da
presença de concentrações altas
de mais de 500 componentes
não legislados. Quase toda
a cafeína que está nos rios
vem do esgoto doméstico.
Quando a encontramos na
água tratada, quer dizer que
não há tratamento de esgoto
e que o manancial está muito
comprometido.

RICARDO LUVIZOTTO SANTOS,
coordenador do curso de oceanografia da UFMA

‘‘Mulheres e homens excretam
hormônios femininos na
urina e nas fezes, mas isso se
multiplica muito por causa
dos hormônios que estão nos
anticoncepcionais, nas pílulas
de reposição hormonal e em
outros medicamentos. A água
que a gente consome tem
grandes chances de conter esses
hormônios. O problema é que
essas substâncias interferem
no metabolismo endócrino, e
qualquer substância que faça
isso é perigosa para a saúde.

Substâncias encontradas na água consumida por gaúchos são consideradas uma ameaça às espécies nos rios
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Até2004,MarcosNettoeraumfotógrafo
profissional sediado emCanoas,comduas
décadas de experiência no registro de ca-
samentos e outros eventos sociais. Uma
seca ferozmudou seudestino.
O Guaíba baixara e fora tomado por al-

gas.Das torneiras da Capital,passou a jor-
rar um líquido malcheiroso e com gosto
de terra.O pai deMarcos,Artur de Souza
Netto, fundador da águamineral Itati, co-
meçou a vender bombonas como nunca.
A empresa mudou de patamar da noite
para o dia.A produção dobrou – para não
baixar mais.Artur convocou o filho para
ajudar apôr ordemnaadministração.
– O problema do gosto da água foi um

fator decisivo na mudança de comporta-
mento do consumidor de PortoAlegre.De
umahoraparaoutra,centenasdemilhares
de pessoas começaram a procurar uma
alternativa de água para beber e cozinhar.
Elas incorporaram a águamineral ao dia
a dia e não voltaram para a torneira – diz
Marcos,hoje com 48 anos e diretor admi-
nistrativoda Itati,comsede emCanoas.
Antes da crise das algas se tornar um

problema crônico na Capital, a água mi-
neral ainda era vista mais como um pro-
duto benéfico para a saúde,pela presença

de componentes como o lítio e o cálcio,do
que como primeira opção para matar a
sede.De lá para cá,virou itemde primeira
necessidade e presença indispensável nos
carrinhos de supermercado.A Itati só não
cresceumais porque omercado foi inun-
dadoporoutrasmarcas.
– Dezenas de empresas descobriram

que podiam ganhar dinheiro vendendo
água–conta o empresário.

Algas no Guaíba,
alta nas vendas
Há duas situações que fazem Marcos

prever com precisão a explosão nas ven-
das.A primeira delas é a chegada de uma
onda de calor. Se a temperatura passa de
30°C, ele sabe que exatamente 48 horas
depois a procura pelo seu produto vai se
multiplicar.É como um relógio.No dia do
calor, o consumidor termina a água que
ainda tememcasa.Noseguinte,encomen-
daumanovabombonaaodistribuidor.No
terceiro dia,o distribuidor vai até a indús-
tria para repor seus estoques.
A outra situação que se reflete em au-

mento certo da procura é a proliferação

de algas no Guaíba.Nos períodos em que
a água tratada em Porto Alegre está com
gosto ruim,a Itati vende pelomenos 50%
a mais (a empresa mantém sigilo sobre
seuvolumedeprodução).
– Neste ano, o consumo ainda não

caiu depois do verão, em parte por cau-
sa do problema no Guaíba. Esse pessoal
das companhias de saneamento, como o
Dmae e a Corsan, são verdadeiros heróis.
Pegam esgoto e transformam em água
potável.Mas pagamo preço do sabor e do
cheiro–avaliaMarcos.
A Indústria e Comércio de Bebidas

Araçá, fabricante da Itati, entrou no ne-
gócio de água mineral por acaso. Foi
fundada há 50 anos por Artur de Souza
Netto e dois irmãos para fabricar cachaça
e vinho. O principal produto era a cani-
nha Araçá, que teve o cantor Teixeirinha
como garoto-propaganda. Em 1978, a
empresa mudou suas instalações para o
bairro Marechal Rondon, em Canoas, e
descobriu uma fonte de águamineral no
local, ao perfurar o solo para fazer um
poço. Em 1982, pôs no mercado a água
Itati.Três anos depois, encerrou a produ-
ção das outras bebidas.A água já respon-
dia por quase todo o faturamento.

De fotógrafodecasamentosa
A popularização do consumo de

água mineral foi tão grande nos úl-
timos anos que já começam a surgir
nichos de mercado.De BelémVelho,
na zona sul da Capital, sai aVersant,
uma “água gourmet”. Vendida em
garrafas com desenho diferenciado,
promete não interferir na apreciação
do sabor de alimentos e vinhos,devi-
do ao equilíbriode seusminerais.
JorgeRenner,51 anos,sócio da hol-

dingque criou aVersant,afirmaquea
crise do saborna águadoDmae cola-
borou na abertura dessemercado.Ao
migrar para as bombonasde 20 litros
para fugir do gosto de terra,o público
descobriu um novo mundo. O pas-
so seguinte foi não se contentar com
qualquer águamineral.
– Antes havia o conceito de que

água era tudo igual.A situaçãodas al-
gas valorizou o produto.Com o tem-
po,o consumidor foi aprimorando o
gosto e ficoumais exigente–afirma.
A holding proprietária daVersant

fez estudos de mercado e detectou a
tendência de aumento do consumo.
Desde 2007, a empresa cresce entre
35% e 40% ao ano. Produz 4 mil li-
tros por hora, engarrafados em sete
mil unidades.Nada de bombonas – a
opção épor embalagensmenores.

A ascensão
da gourmet

senhor das bombonas

Nos últimos oito anos, Marcos Netto vê crescer o consumo de água mineral na mesma proporção em que as algas tomam conta do Guaíba na estiagem
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U
m levantamento recente
alerta que a águadePorto
Alegre contém compo-
nentes que podem fazer
mal à saúde. O Instituto
Nacional de Ciências e
Tecnologias Analíticas

Avançadas, sediado na Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp),coletou e
analisou,emparceria comoutrasuniversi-
dades,amostrasdaáguaem16dasprinci-
pais capitais.PortoAlegre teveopior resul-
tado:amaior concentraçãode cafeína.
A cafeína, em si, não é prejudicial.Mas

sua presença nos níveis detectados (cente-
nas de nanogramas por litro) significa,se-
gundo os pesquisadores,que omanancial
usado no tratamento está comprometido
pela poluição e que a água oferecida para
consumo tem alta probabilidade de conter
contaminantes potencialmenteperigosos.
– Analisamos a água de três estações

de tratamento de PortoAlegre e achamos

concentrações preocupantes de cafeína
em todas. É preciso investigar isso. Nos
últimos anos,descobriu-se que a presen-
ça de cafeína está associada à contamina-
ção pormais de 500 substâncias sobre as
quais ainda não existe legislação – alerta o
professorWilsondeFigueiredo Jardim.
Conforme Jardim,um bom sistema de

tratamento de esgoto remove 95% da ca-
feína despejada pela população.Boa par-
te do que resiste a esse processo é elimi-
nado depois,quando a água é processada
para consumo humano.Mas se o esgoto
não é tratado, a cafeína chega à água tra-
tada. Com ela, vêm hormônios (a maior
parte eliminados na urina e nas fezes de
mulheres que usam pílulas anticoncep-
cionais), atrazina (um herbicida), fenolf-
taleína (laxante) e triclosan (bactericda
presente em sabonetes, desodorantes e
enxaguatórios bucais).
Ainda se sabe pouco acerca do efeito

desses componentes sobre seres humanos,

mas há suspeita de que possam estar as-
sociados a problemas sérios de saúde.Por
causa dessas substâncias,omeio científico
já discute se há necessidade de criar novos
referenciais sobre oque é águapotável.
– O compromisso das concessionárias

não é só atender à portaria que reza so-
bre a potabilidade da água,mas zelar pela
saúde da população.A água fornecida tem
componentesqueaindanão sãoproibidos,
mas que não deveriam estar lá.Temos de
trabalhar para mudar a legislação e para
rever o conceito de tratamento da água
–defendeopesquisadordaUnicamp.
O Departamento Municipal de Água e

Esgotos (Dmae) não faz monitoramento
da presença de cafeína na água,mas afir-
ma estar atento à questão dos contami-
nantes emergentes.O diretor-geral do ór-
gão,Flávio Presser,diz que nãohámotivos
para a população se preocupar, porque a
água fornecida emPortoAlegre obedece a
todosospadrões estabelecidos.

AÁGUAQUE
BEBEMOS

A ciência despertou há pouco para o
problema dos contaminantes emergen-
tes. Um dos brasileiros que investigam
o tema é o professor Ricardo Luvizot-
to Santos, do curso de oceanografia da
Universidade Federal do Maranhão. Ele
estudou o efeito que hormônios femini-
nos como o estrógeno, que chegam aos
rios pelo esgoto, têm em populações de
peixes. Em um dos trabalhos, Luvizotto
cultivou peixes em água retirada do Rio
Monjolinho, em São Carlos (SP).Em ou-
tro, coletou tilápias do Rio Bacanga, de
São Luís (MA).Nos dois casos,descobriu
que osmachos passaram a produzir pro-
teínas tipicamente femininas.

– Esse processo de feminilização pode
trazer consequências sérias na capacida-
des da reprodução das espécies que vi-
vem em rios poluídos – explica.
O que ainda não está claro é o impacto

que consumir água com hormônios fe-
mininos pode ter na saúde humana.
– Há indícios de que os hormônios na

água possam estar associados a câncer
de colo do útero, de próstata e de mama,
endometriose, puberdade precoce nas
meninas,diminuição do tamanho do pê-
nis e redução da contagem de esperma-
tozoides – afirma Luvizzoto.
A análise de contaminantes como os

hormônios não figura na portaria 2.914,

publicada no ano passado para regular a
qualidade da água no país. Ellen Pritsch,
integrante da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária eAmbiental (Abes),
afirma que ainda não há elementos para
justificar a medição de contaminantes
emergentes na água tratada.
–Analisamos alguns dos estudos,mas

não foram suficientes para motivar uma
obrigatoriedade,do Oiapoque ao Chuí,de
se fazer uma série de provas adicionais.
Há uma infinidade de compostos que
podemaparecer – justifica.
O texto da portaria,no entanto,prevê a

possibilidade de análises complementa-
res se houver suspeita de contaminação.

Os poluentes que assustam os cientistas

OESTUDO

● Entre junho e outubro de 2011, os pesquisa-
dores coletaram a água fornecida por 16 capitais
brasileiras que somam 40 milhões de habitantes,
como São Paulo, Rio e Brasília. As coletas ocorre-
ram em diferentes pontos das cidades.

● Na Capital, abrangeu as estações de tratamen-
to Menino Deus, Moinhos de Vento e São João.

● Porto Alegre apresentou o maior nível de
cafeína na água. Chamou atenção que as três
estações tiveram índices elevados, da ordem de
centenas de nanogramas por litro (o valor exato
ainda não é divulgado, porque será incluído em
uma tese que exige ineditismo).

● Índices altos de cafeína são considerados ex-
celentes indicadores da presença de outros com-
ponentes, não proibidos pela legislação, mas que
se suspeita serem nocivos à saúde.

Acapital commaior índicede
cafeína na água
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WILSON DE FIGUEIREDO JARDIM,
coordenador do estudo

‘‘Por que procuramos cafeína?
Porque descobrimos que
é excelente indicador da
presença de concentrações altas
de mais de 500 componentes
não legislados. Quase toda
a cafeína que está nos rios
vem do esgoto doméstico.
Quando a encontramos na
água tratada, quer dizer que
não há tratamento de esgoto
e que o manancial está muito
comprometido.

RICARDO LUVIZOTTO SANTOS,
coordenador do curso de oceanografia da UFMA

‘‘Mulheres e homens excretam
hormônios femininos na
urina e nas fezes, mas isso se
multiplica muito por causa
dos hormônios que estão nos
anticoncepcionais, nas pílulas
de reposição hormonal e em
outros medicamentos. A água
que a gente consome tem
grandes chances de conter esses
hormônios. O problema é que
essas substâncias interferem
no metabolismo endócrino, e
qualquer substância que faça
isso é perigosa para a saúde.

Substâncias encontradas na água consumida por gaúchos são consideradas uma ameaça às espécies nos rios
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A
persistência do sabor de
terra na água fornecida
em Porto Alegre coloca
em questão a existência
de tecnologias de remo-
ção mais eficazes do que
a adotada pelo Dmae

– baseada no uso do carvão ativado,
combinado com dois oxidantes.A alter-
nativamais citada é o ozônio.
Por essa tecnologia, que começou a

ser usada para tratar água há mais de
um século, na Europa, o gás é aplicado
na água para desinfetá-la. Ele também
elimina substâncias que dão sabor e
cheiro.É,no entanto,uma tecnologia ca-
ra, que envolve instalar um gerador de
ozônio dentro da estação de tratamento.
O professor Sidney Seckler Ferreira

Filho, do Departamento de Engenharia
Hidráulica e Sanitária da Universidade
de São Paulo (USP),observa que o custo-
benefício do carvão ativado émelhor:
– O ozônio é eficiente,mas não com-

pensa por ser muito caro. Custa de du-
as a três vezes mais. Alguns países de
Primeiro Mundo utilizam esse sistema,
mas lá os problemas básicos da popula-
ção já estão resolvidos, e eles podem se
dar esse luxo.

Prós e contras
do uso de ozônio
Ferreira Filho observa que uma van-

tagem do carvão é que ele pode ser apli-
cado apenas nos momentos em que há
o aparecimento de sabor na água. No
caso do ozônio, investe-se em uma es-
trutura que fica de forma permanente
na estação.
– Nenhuma companhia de sanea-

mento faria a loucura de instalar um
sistema altamente sofisticado para fun-
cionar três meses por ano – diz.
A defesa do ozônio é feita por Fábio

Rahmeier, da OZ Engenharia, empresa

gaúcha que utiliza o gás em mercados
como o de tratamento de efluentes. Se-
gundo ele, mesmo que signifique um
investimento alto, o ozônio compensa e
teria a vantagem de ser uma tecnologia
limpa.
– O carvão também não é barato. O

ozônio é mais avançado. O investimen-
to inicial é alto, mas se paga – garante
Rahmeier.
Segundo Renato Rossi, diretor da Di-

visão de Tratamento do Dmae, o ozônio
foi testado em Porto Alegre em diferen-
tes etapas do tratamento, entre 2006 e
2010.A conclusão foi de que a tecnolo-
gia não era apropriada,por fatores como
as características da água bruta local e a
necessidade de um espaço físico muito
maior do que o exigido por outros pro-
cessos.
– O ozônio é uma tecnologia viável

apenas em pequena escala.Mas vamos
continuar a estudá-lo nos nossos próxi-
mos testes – afirma Rossi.

AÁGUAQUE
BEBEMOS

As companhias de saneamento dei-
xam dinheiro escorrer pelo ralo quan-
do decidem não investir tratamento
de esgoto. Estudos do economista Bas-
tiaan Philip Reydon, professor da Uni-
versidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), demonstram que não tratar os
dejetos domésticos significa, mais tar-
de,multiplicar as despesas para tornar
a água potável.
Uma pesquisa realizada por Reydon

em 2003 revelou que o investimento em
estações de tratamento de esgoto (ETE)
poderia compensar já no curto prazo.O
economista analisou a situação da bacia

Falta de saneamento encarece o produto

Apolêmicaalternativacontrao
gosto de terra

dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí,
em São Paulo, onde apenas 5% do esgo-
to passa por ETEs.
Descobriu que o custo de tratar a água

pulava de R$ 0,58 para R$ 1,65, emmé-
dia, por metro cúbico, conforme o grau
de contaminação do manancial – três
vezes mais. Isso significa que uma das
estações de tratamento de água estu-
dadas, responsável por atender 70,7 mil
pessoas, economizaria R$ 7,3 milhões
ao ano se o grau de contaminação do rio
fosse reduzido da classe 3 para a classe 2
(conforme a classificação de qualidade
da água). Esse dinheiro seria suficiente

para construir uma ETE com capacida-
de de atender à população local .
– No município de Jaguariúna, o que

se gasta para tratar água em um ano
equivale ao custo de uma estação de
tratamento de esgoto.Ou seja,desde que
eu fiz o estudo, teria sido possível cons-
truir 10 estações. Isso mostra que, eco-
nomicamente, tratar esgoto é mais van-
tajoso do que tratar água. A vantagem
fica ainda mais evidente se pensamos
no que se evita em doenças. De 60% a
80% do gasto em hospitais brasileiros
está associado a doenças por deficiência
de esgoto – afirma Reydon.

Técnica
adotada no
tratamento
influi no
gosto da
água para o
consumidor

Reclamações de consumidores sobre o
gosto e o cheiro desagradáveis da água
levaram ZH a testar a qualidade do líquido
que chega às torneiras da Capital.
No dia 27 de abril, técnicos da empresa
Química Pura, contratada por ZH, coleta-
ram amostras em torneiras de duas esco-
las da Capital, localizadas em regiões afe-
tadas pelo fenômeno. A captação ocorreu
nas escolas estaduais Presidente Roose-
velt, no Menino Deus, e Três de Outubro,
na Tristeza. Nesses locais, alunos e profes-
sores haviam constatado gosto ruim.
As análises, realizadas de acordo com a
portaria 2.914 do Ministério da Saúde, não
apontaram problemas para o consumo hu-
mano nas amostras coletadas.

COMCHEIRORUIM,
MASAPROVADA

A coleta em escola da Capital

Alunos observaram o trabalho

A análise feita no laboratório
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