
A
população do Rio Gran-
de do Sul vai passar o Dia
Mundial doMeioAmbien-
te,celebrado hoje,agredin-
do omeio ambiente.Cada
vez que abrirem a torneira
da cozinha, ligarem o chu-

veiroparaobanhoouacionaremadescar-
ga do vaso sanitário,os gaúchos,em peso,
estarão remetendo para seus rios, lagos e
lagoas resíduosquímicos e orgânicos.
Poluidores emmassa,vão apodrecer os

mananciais do Estado, fragilizar a saúde
e comprometer a água que consomem.
Na origem de tantos males está a grande
tragédia que o Rio Grande do Sul não en-
frentou ao longo da história: seus índices
de tratamento de esgoto.Segundo amais
recente Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico,de 2008,85%dosmunicípios gaú-
chos tinhamtratamento zero–oque colo-
couoEstadono clubedos 10pioresdopa-
ís,único sócio forado eixoNorte-Nordeste.
Nos escassosmunicípios que oferecem

processamento dos dejetos, o serviço é
para poucos.Na área de abrangência da
CompanhiaRiograndense de Saneamento
(Corsan),commais de 7milhões de habi-
tantes,só 15%doesgotoproduzidovai pa-
ra estações de tratamento (ETEs).Mesmo
PortoAlegre,umdos setemunicípios com
sistema próprio, apresenta índice cons-
trangedor: produz 4.627 litros de esgoto
por segundo,mas só trata 544 (11,7%).
O rol de culpados por esse quadro esta-

dual calamitoso inclui gerações sucessivas
de governantes – do nível municipal até
a esfera federal – que fecharam os olhos
para o problema.Mas também abrange o
cidadão comum,que não se importa com
o destino dos dejetos e,quando este é ofe-
recido,não se liga à redepara fugir à tarifa.
Até 2006, dos 325 municípios que de-

legam à Corsan o saneamento, apenas 42
haviam incluído exigência de esgoto nos
seus contratos com a companhia.O qua-
dro só começou amudar a partir de 2007,
quando a Lei do SaneamentoBásico vetou
contratos que não previssem também o
tratamento.Desde então, na medida em
que as concessões alcançavam a data de
renovação,mais 200 cidades gaúchas pas-
sarama terceirizar o serviço àCorsan.

– No passado, os prefeitos não tinham
interesse em incluir o esgoto nos contratos
comaCorsan para não se desgastar como
cidadão,que não queria pagar pelo trata-
mento.E a Corsan não tinha recursos para
investir.Pordécadas,ninguémolhouparao
esgoto – reconhece o diretor-presidente da
companhia,ArnaldoDutra.
Outro fator para o descaso é que a pre-

ocupação brasileira em termos de sanea-
mento era universalizar a oferta de água
potável. No final dos anos 60, o governo
federal instituiu oPlanoNacional de Sane-
amento (Planasa) para alcançar ameta de
abastecer toda apopulação.Dinheiro gros-
so foi destinado às companhias locais.Em
1985, quando parecia ter chegado a hora
de olhar os esgotos, o Planasa naufragou.
Nas duas décadas seguintes,o país ficaria
sempolítica e semdinheiropara o setor.

Mais 300 mil casas
conectadas à rede
Agora,para atingir ameta deuniversali-

zar o serviço até 2030,estabelecida no no-
vo Plano Nacional de Saneamento Básico
(Plansab),o Estado terá de aplicar R$ 7,2
bilhões só na área de cobertura da Corsan
–R$ 1mil por habitante.Representa uma
despesamédia de R$ 320milhões ao ano,
a contar de 2010 –mais do que a somado
total investido no decênio anterior.Para o
período até 2015,o ritmo está assegurado.
Graças a repasses doPACe a recursos pró-
prios,a Corsan investirá R$ 1,9 bilhão em
cinco anos. Levará o serviço a mais 300
mil domicílios, dobrando a oferta atual.
Aindavão faltar 2milhõesde residências.
UmempurrãopodevirdaFundaçãoNa-

cional da Saúde (Funasa),que colabora na
elaboraçãodeprojetosde esgoto,com licen-
ciamentoambiental,emmaisde400cidades.
– O tempo de chorar, que ninguém faz

nada acabou.Agora, estamos no desafio
de fazer – diz Gustavo deMello, superin-
tendente estadual daFunasa.

francisco.amorim@zerohora.com.br
itamar.melo@zerohora.com.br

*Colaborou Júlia Otero

FRANCISCO AMORIM e ITAMAR MELO*

Umatragédiaa
céu aberto

AÁGUAQUE
BEBEMOS

ÚLTIMA PARTE

32 TERÇA-FEIRA,5 DE JUNHODE 2012Geral ZEROHORA

● Só 24,3% dos domicílios gaúchos têm
acesso a redes coletoras de esgoto, índice pior
do que o de outras 10 unidades da federação
(o líder, o Distrito Federal, tem 86,3%). Grande
parte da coleta é feita apenas para despejo dos

dejetos nos recursos hídricos, sem tratamento.

● Em 59,5% dos municípios gaúchos não
existe nenhuma rede para coletar o esgoto, ín-
dice pior do que o de Alagoas.

MENOSDOQUEOBÁSICO

Dados de IBGE apontam que a situação do tratamento de esgoto é precária no Rio
Grande do Sul:

COLETAMOS POUCO ESGOTO

SP 78,4
ES 69,2
RJ 58,7
CE 48,9
MS 43,6
PR 41,1
BR 28,5
PE 27,6
GO 24,4

RN 22,8
MG 22,7
BA 20,4
PB 20,2
AC 18,2
AL 16,7
MT 16,3
SC 16,0
RS 15,1

RR 13,3
AP 12,5
TO 10,8
SE 9,3
AM 4,8
PA 4,2
RO 3,8
PI 2,2
MA 1,4

OFERECEMOS TRATAMENTO, PARCIAL, EM POUCOS MUNICÍPIOS

Proporção de municípios que oferecem algum tratamento de esgoto (%)

TEMOS ESGOTO A CÉU ABERTO

● 715 mil gaúchos têm esgoto a céu aberto
nas proximidades de seu domicílio (moram em
uma quadra onde há vala, córrego ou corpo
d’água com lançamento de esgoto doméstico
ou valeta por onde escorre o esgoto)

Proporção de domicílios
com esgoto a céu aberto

Fontes: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
do IBGE, com dados de 2008, e Censo de 2010

72 municípios coletam água para tratamento em
água poluídas ou contaminadas

Porto Alegre

5,2%
RS

7,96%

Sem tratamento, esgoto contamina rios como o
Gravataí, ameaçando a saúde de milhões de pessoas
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O Rio Grande do Sul tem uma rede
precária de tratamento de esgoto. Para
piorar, essa rede opera abaixo da ca-
pacidade. As 73 ETEs mantidas pela
Corsan, por exemplo, recebem e tratam
hoje os dejetos de 300 mil domicílios.
Com a canalização já existente, pode-
riam processar os resíduos de mais 60
mil endereços. Para isso, bastaria que os
moradores se conectassem à rede de co-
leta que passa diante de suas casas.Mas
essas pessoas preferem despejar suas
imundícies dentro dos rios.Assim, não
pagam tarifa.
Amparadas pela Lei do Saneamento

de 2007, que estabeleceu a obrigação
de ligar-se às canalizações existentes, as
autoridades começaram a apertar o cer-
co sobre os sujões.Um bom exemplo é o
de Gravataí.A estação de Gravataí ope-
rava com 41% de ociosidade em 2008.
Funcionários municipais e representan-
tes do MP passaram a intimar os usuá-
rios a fazer suas conexões.A ociosidade
caiu para 27%.
Estratégias desse tipo vão se tornar

cada vez mais comuns. Para garantir
que toda a população com oferta de re-
de se conecte, a Corsan está incluindo
nos seus contratos cláusulas que forçam
os municípios a penalizar quem não faz
as ligações.A companhia também pre-

tende se apoiar em decisões judiciais se-
gundo as quais a existência de rede co-
letora já é suficiente para que se cobre a
tarifa de esgoto,mesmo que o morador
não se conecte.Com o esgoto, a conta da
água aumenta entre 45% e 47%.

A estratégia do
Dmae na Capital
Porto Alegre também montou sua

estratégia. Em um primeiro momen-
to, o Departamento Municipal de Água
e Esgotos (Dmae) chega à casa do ci-
dadão recalcitrante com um discurso
conscientizador. O emissário explica
que a responsabilidade pelo ambiente é
de todos e oferece a obra, bancada pelo
município.
– Essa é a estratégia da consciência

com vantagem – define o diretor-geral
do departamento,Flávio Presser.
Se a proposta for recusada, o cidadão

é informado de que terá de executar a
ligação por si próprio. Semanas depois,
o Dmae retorna para conferir. Se a obra
não foi feita, a conversa vira outra.AVi-
gilância Sanitária é chamada.
– Aí, a ligação torna-se compulsória.

O Dmae entra, faz a obra e depois cobra
por tudo – avisa Presser.
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Abarriga dos filhos deAmélia Fontani-
va, 40 anos, incha de seis em seis meses,
invadida por vermes.Amulher está sem-
pre batendo às portas do posto de saúde,
à cata de remédios para os filhos.Mal eles
melhoram,o ventre já crescedenovo.O lo-
teamento Timbaúva,onde a famíliamora,
é um exemplo do impacto que a falta de
tratamentode esgoto temsobre a saúde.
Os dejetos correm a céu aberto na co-

munidade da zona norte de PortoAlegre.
No casebre ondeAmélia mora com cinco
filhos,um pote recebe as sujeiras e depois
é despejado pela janela. Quando chove,
a imundície escorre pelo solo e vai para
baixo da casa, suspensa a um metro do
chão.O pato e o cachorro se exibem com
as patas pretas.Assim como os pés das
crianças.Na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Timbaúva, três litros de chá
são preparados a cada dia para amenizar
asdoresde estômagodos alunos.
Entre 2004 e 2005,a parasitologistaMa-

riliseBrittesRott foi à localidade e analisou
222 crianças.O resultado: 102 (46%) esta-
vam contaminadas por umoumais para-
sitas.O estudo feito no Timbaúva somou-
se a trabalhos idênticos feitos pela profes-
sora da UFRGS nas periferias da Região
Metropolitana ao longo de duas décadas.
Até que,há cercade três anos,ela desistiu:
– Concluí que não mais adiantava fa-

zer esses levantamentos.Sempre dava um
índice elevado.Meses depois,quando vol-
távamos ao local, a situação era amesma,
por falta de investimento em esgoto. Re-

solvemos fazer um trabalho de educação,
orientando as pessoas nessas comunida-
despara aprevenção.
Segundo análises da OrganizaçãoMun-

dial da Saúde (OMS),cada R$ 1 investido
em saneamento gera economia de R$ 4
em saúde. Como o Brasil aplicou pouco
no tratamento de esgoto,desperdiça fortu-
nas em tratamentomédico.Umestudo do
BNDES estima que 65% das internações
hospitalares de crianças commenos de 10
anos sejam provocadas por deficiência de
saneamento.

Crianças afetadas
ficam para trás
Cronicamente contaminados,os meni-

nos da áreas mais precárias têm o futuro
comprometido. Uma das consequências
mais dramáticas das verminoses, apon-
tam relatórios da OMS, é a redução da
capacidade cognitiva – e consequente di-
ficuldade para o aprendizado.Segundo o
Trata Brasil,a diferença de aproveitamento
escolar entre crianças que têm e não têm
acesso ao saneamento chega a 18%.As
crianças também não se desenvolvem fi-
sicamente.
–A criança parasitada na infância fica

comproblemas de desenvolvimento físico
e intelectual porque temdedividir a nutri-
ção que recebe comos vermes.Os vermes
absorvem nutrientes necessários para o
desenvolvimento–explicaMarilise.
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Loteamento Timbaúva, em Porto Alegre, é um exemplo
dos problemas que a falta de saneamento produz

Conheça em zerohora.com
o caminho da água que
bebemos a partir do Gravataí,
um dos rios que desembocam
no Guaíba
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A
algumas centenas de me-
tros da área central dePor-
toAlegre desemboca uma
tubulação responsável por
recolher quase metade do
esgotodacidadeedespejá-
lo sem tratamento dentro

do Guaíba.Ali, ao lado do centro nervoso
do Estado, jorram por segundo 2,1 mil
litros de excrementos,matéria orgânica,
produtosquímicos e resíduos variados.
Em três meses, essa tubulação será co-

nectada a um sistema de emissários que
se estende até o bairro Serraria, na Zona
Sul. Quando isso acontecer, os 2,1 mil li-
tros de esgoto serão redirecionados para
uma estação de tratamento, processados
e devolvidos aomanancial na condição de
água.Esse é o coração do Projeto Integra-
do Socioambiental (Pisa),um conjunto de
obras de R$ 415 milhões que representa
amaior esperança de regenerar o Guaíba
e,por tabela,de eliminar o sabor de terra
que atormenta os consumidores.
– O Pisa terá um impacto imediato.

Ocorrerá uma redução dramática na pre-
sençade algas– afirmaValdir Flores,coor-
denadordas obrasde saneamentodoPisa.
O projeto engloba, no total, 24 obras,

das quais 21 estão prontas.A conclusão é
anunciada para dezembro,mas em agosto
a ETE Serraria já começará a operar.Além
do esgoto que chegará pelo emissário, ela
será alimentada por redes coletoras cons-
truídas nos bairros Cavalhada,Restinga e
Ponta Grossa. Em 2013, prevê o Dmae, o
Pisa ofereceria estrutura capaz de recolher
e tratar o esgotodemetadedapopulação.
Além disso, o departamento trabalha

para entregar uma nova estação de trata-
mento no Sarandi,na ZonaNorte,comca-
pacidade para atender a 3%da população.
Asestaçõesemoperaçãohoje temestrutu-
ra para 27% da população.Na prática,no
entanto, atendem a cerca de 20%,porque
muitas pessoasnão estão conectadas.
–No final deste ano,80%da população

vai ter rede na frente de casa. Queremos
chegar a esses 80%.Botamos R$ 400mi-
lhões nisso.Liguem-se!Até 2030, teremos
o Guaíba totalmentemodificado – afirma
odiretor-geral doDmae,FlávioPresser.

Umaesperançade
R$ 415 milhões

Detalhe

Apesar de ter um órgão municipal
de saneamento desde 1928, a prin-
cipal metrópole do Estado pratica-
mente só descobriu o tratamento em
dezembro de 1992, apenas 20 anos
atrás, quando foi inaugurada a ETE
do Lami.Antes disso, o que havia
eram sistemas isolados, construídos
pelos loteadores para atender a
um punhado de empreendimentos
imobiliários – de impacto global
quase nulo.

História do tratamento


