
22 SEGUNDA-FEIRA,4 DE JUNHODE 2012

Geral
ZEROHORA geral@zerohora.com.br (51)3218-4728

Editor: Marcelo Ermel - marcelo.ermel@zerohora.com.br
Produtor: Jaisson Valim - jaisson.valim@zerohora.com.br

E
m apenas 39 quilômetros
de curso, o Rio Gravataí
condensa o trajeto da vida
à morte imposto aos rios
gaúchos pelo descaso com
o esgoto e as águas.Ele nas-
ce cristalino,em santuários

naturais entre Glorinha e Santo Antônio
da Patrulha.No seu trecho inicial,sustenta
37 espécies de anfíbios,dádebeber a capi-
varas, jacarés,antas emacacos e abriga os
últimos cervos-do-pantanal doEstado.
Depois,vai sendo assassinado quilôme-

tro após quilômetro. Transformado em
principal cano de esgoto de uma popu-
lação de 1,2 milhão de pessoas, agredido
por resíduos industriais e dessangradope-
las lavouras, chega ao fim da sua jornada
escuro,fétido,semvida.
O Delta do Jacuí, seu desaguadouro, é

uma espécie de necrotério de rios,onde o
Gravataí se reúne a umpunhado demori-
bundos companheiros de sina.Em 2010,

quando o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) elegeu os cursos de
água mais ameaçados do país, para ana-
lisá-los no estudo Indicadores do Desen-
volvimento Sustentável, nada menos do
que três rios que desembocam no Delta
apareceramentre os 11 consideradosmais
críticos:oGravataí,o Sinos e oCaí.
A situaçãomais alarmante é a do Sinos,

rio que serve de cloaca a munícipios co-
mo Canoas – ranqueada em um estudo
recente do Instituto Trata Brasil como a oi-
tava cidade compior saneamento do país,
entre 81municípios commais de 300mil
habitantes.No estudo do IBGE, foi calcu-
lada a chamada Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO),a quantidade de oxigênio
necessária para degradar amatéria orgâ-
nica presente na água (oriunda do esgoto
doméstico, principalmente). O Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama)
estabelece um limite de 5miligramas por
litro para as águas da classe do Sinos e do
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Gravataí usadas no abastecimento público.
Em 2005,o Sinos chegou a umDBOmé-
diodenovemililitros.
–Quatro já acende o sinal amarelo.Mas,

quando passa de cinco,a situação é crítica
– diz o biólogo Clebes Brum Pinheiro, da
FundaçãoEstadualdeProteçãoAmbiental.
É desses rios em agonia e do Guaíba

–noqual desembocamnovebaciashidro-
gráficas transformadas em desaguadouro
da maior parte do esgoto produzido por
6,5 milhões de gaúchos – que sai a água
que bebemos.O coordenador do Progra-
ma de Pós-graduação emRecursosHídri-
cos e SaneamentodaUniversidadeFederal
doRioGrandedoSul (UFRGS),CarlosAn-
dré BulhõesMendes, estima que,por fal-
ta de preocupação com o saneamento,12
mil litros de esgoto sejam despejados por
segundonos rios que alimentamoGuaíba
–1bilhãode litrosdedejetospordia.
Transformaressemanancialcontamina-

do em água potável,mostram estudos,sai
mais caro do que custaria dar umdestino
apropriado ao esgoto. E o resultado final
levanta dúvidas. Jogados sem tratamento

nos recursos hídricos, os dejetos contêm
substâncias que não são eliminadas da
água. A imundície também servirá de
combustível para a proliferação das algas
que conferemsabor ruimàágua fornecida
na Capital.E essa é só uma parte dos efei-
tos do riocídio cometidopelos gaúchos.
– Se os peixes nãomorrem, ficam con-

taminados.Na lavouras, é comum fazer a
irrigação com água poluída.E há ainda a
multiplicação das áreas impróprias para
banho – lista o presidente-executivo do
InstitutoTrataBrasil,ÉdisonCarlos.
Guardião de umadas nascentes doGra-

vataí, Noederci da Silva Santos, 56 anos,
lamenta que não se reproduza em todo o
curso do rio o capricho que ele dedica à
Fonte Imperial, em SantoAntônio da Pa-
trulha.Ele não crê que o líquido da tornei-
ra é omesmoqueumdia saiuda fonte.
–EmPortoAlegre a água temgosto.Co-

mo pode? Olha como ela sai limpa daqui
–observao servidorpúblico.
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✔ No Rio Grande do Sul, quase to-
da a sujeira que desce pelo ralo da
cozinha ou que vai embora quando
você dá a descarga no banheiro aca-
ba indo para os nossos rios.

✔ Como nós somos mais de
10 milhões de gaúchos, você pode
imaginar o tamanho dessa poluição.
Por causa de tanto esgoto, os rios so-
frem. Às vezes, ficam com tão pouco
oxigênio que os peixes morrem.

✔ O que nós fazemos com os rios,
acabamos pagando caro depois: pe-
gamos doenças, não podemos tomar
banho em muitas praias e temos de
gastar mais dinheiro para transfor-
mar a água poluída na água boa que
sai da torneira.

Uma triste
realidade
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Poucachuvaagrava
saúde das águas

A
s estiagens que têm asso-
lado o Rio Grande do Sul
agravaram a saúde dos
rios do Estado.Com a re-
dução acentuada no nível
dos mananciais, eles são
feitos cada vez mais de

esgoto e cada vezmenos de água.Sãomi-
lhares de litros de dejetos desaguando em
rios cada vezmais rasos e estreitos.
– Commenor volume de água, a qua-

lidade do rio piora, levando à morte dos
peixes – diz o diretor do departamento de
qualidade da Fundação Estadual de Prote-
çãoAmbiental (Fepam),ClebesPinheiro.
Outroagravante éa captaçãodemilhões

de litros de água para as lavouras de arroz.
Os arrozeiros argumentamde que reduzi-
ramousopelametadenaútimadécada.
–Estamosreduzindocadavezmais,pois

diminui os custos –diz o engenheiro agrô-
nomoAndré Oliveira, assessor técnico do
InstitutoRioGrandensedoArroz (Irga).

As consequências da estiagem,do pou-
co volume de água e domuito volume de
esgoto incluem abastecimento racionado
em algumas localidades, necessidade de
investir mais para tratar a água e gosto
ruim nas torneiras. Este último é o dra-
ma de Porto Alegre. Os períodos secos
colaboraram para que o Guaíba tivesse
florações de algas que conferem gosto de
terra à água fornecida pelo Departamen-
to Municipal de Água e Esgoto (Dmae)
e que se multiplicam com sol, calor, cal-
maria e zonas rasas. Para completar seu
banquete, elas encontram em abundân-
cia os componentes de que se nutrem,
presentes no esgoto.
O governo do Estado diz que parte da

solução está na implementação do Siste-
ma Estadual de Recursos Hídricos, que
definirá as políticas públicas para uso da
água, cuja criação depende da aprovação
de um projeto a ser enviado nos próxi-
mosmeses àAssembleia Legislativa.

DOMINGO
A ÁGUA

HOJE
OS RIOS

AMANHÃ
OS ESGOTOS

O Rio Grande do Sul jogou fora a me-
lhor oportunidade que já teve de salvar
seus rios, lagos e lagoas. Se não o tivesse
feito, comemoraria daqui a dois anos a
conclusão de um dos programas socio-
ambientais mais ambiciosos já desenca-
deados no Brasil, o Pró-Guaíba.Em lugar
disso, vai festejar apenas os gols da Copa
doMundo emPortoAlegre.
Esboçado nos anos 80 e iniciado em

1994, o programa despoluiria rios e ar-
roios das nove bacias hidrográficas que
desaguam no Guaíba,uma área habitada
por 6,5milhões de pessoas.Ao final de 20
anos, teríamos corpos de água renascidos
e esgoto tratado. Lodaçais seriam recon-
vertidos embalneários e ficariamaisbara-
to tratar a água para o consumo humano.
Mas o projeto não passou da primeira fa-
se.Acabou por praticamente ser sepultado
em 2004.Restaram-nos os rios degrada-
dos,transformados emesgoto.
Redigido no tempo das máquinas de

escrever, durante o governo Alceu Colla-
res,o Pró-Guaíba afogou-se em lentidão e
na falta de recursos do Estado.O dinheiro
aplicado veio em grande parte do Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento
(BID),que deu apoio à iniciativa em 1996,
durante o governoAntônio Britto,propon-
do poucomais de US$ 220milhões, com
60%do valor a fundo perdido e o restante
emcontrapartidas estaduais emunicipais.
– Ficamos animados coma possibilida-

de de colocar emprática um amplo plano
de combate à poluição – lembra a bióloga
Vera Callegaro, integrante da equipe que
idealizou o programa e ex-secretária-exe-
cutivadoPró-Guaíba.
Mesmo com a enxurrada de dólares do

BID,que garantiram compra de veículos,
contratação de técnicos e montagem de
um gabinete vinculado à pasta estadual

Por que o projeto do Pró-Guaíba afundou
do Planejamento, o primeiro módulo se
arrastou.Prevista para estar concluída em
cinco anos, a etapa se estendeu por uma
década.Na hora de desencadear a segun-
da fase – que previa tratamento de esgoto,
proteção de nascentes e fortalecimento da
fiscalização ambiental –,o Rio Grande do
Sul perdeu o suporte do BID.Ressabiado
com os atrasos no cronograma e com a
incapacidade do Estado de dar garantias
financeiras para receber um novo finan-
ciamento,o banco recusou o empréstimo
dosUS$171milhõesnecessários.

Retomada
não é cogitada

Sem novos financiamentos, o projeto
afundou.Em 2007, à frente da Secretaria
doMeioAmbiente no governoYeda Cru-
sius, Vera Callegaro ainda tentou ressusci-
tar o programa.Não deu certo.Restou aos
gaúchos chorar a oportunidadeperdida.
– Independentementedaanálise técnica

que se possa fazer,o certo é que o progra-
ma tentava tratar o problema da poluição
da água em suas causas,de forma integra-
da – diz o professorAndré Silveira,diretor
do Instituto de PesquisasHídricas daUni-
versidadeFederal doRioGrandedoSul.
O atual secretario do Meio Ambiente,

Hélio Corbelini, diz que a retomada do
Pró-Guaíba não émais cogitada.Segundo
ele,outras estratégias foram adotadas,co-
mo a busca de recursos federais para am-
pliar o tratamento de esgoto.No entanto,
criado por lei e dispondo de um fundo
para receber recursos, o Pró-Guaíba po-
deria ser reativado, em caso de interesse
do governo.

Lixo doméstico despejado diariamente acumula em águas cada vez mais rasas

Veja como foi o andamento do
Pró-Guaíba e os recursos gastos:

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

US$ 1,8 MILHÃO - Fase de planejamento

US$ 2,1 MILHÕES - O BID apoia o projeto e promete financiar a
primeira fase, orçada em US$ 220,5 milhões

US$ 7,7 MILHÕES - Licitadas as estações de tratamento emGravataí
e Cachoeirinha e de bombeamento em 635 quilômetros de rede de esgoto

US$ 55,2 MILHÕES - Iniciado trabalho de conscientização de
produtores rurais, para preservação de matas e encostas e combate à erosão

US$ 81,2 MILHÕES - O governo do Estado aplica US$ 4 milhões
para reavaliar as condições da flora e da fauna do Parque Delta do Jacuí.

US$ 27,5 MILHÕES - Alertado pela União sobre o risco de
inadimplência do Estado, o BID suspende os repasses.

US$ 20,4 MILHÕES - Inauguração da Estação de Tratamento de
Esgotos (ETE) São João/Navegantes, em Porto Alegre.

US$ 12,7 MILHÕES - Parque Estadual de Itapuã é reaberto ao
público.

US$ 6,7 MILHÕES - Reabre a Rede de Monitoramento da Qualidade
do Ar na Região Metropolitana. Porto Alegre ganha a ETE Belém Novo.

US$ 4,7 MILHÕES - O Plano Diretor da Região do Guaíba é
discutido.

US$ 1,4 MILHÃO - OPró-Guaíba encerra as atividades doMódulo I.
Nos anos seguintes, até 2010, seriam realizadas apenas ações remanescentes.
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