
Esgoto tratado 
não chega a 50%
Tanto em Vera Cruz 
quanto em Santa 
Cruz, desafio é investir. 
Aposta é exigir que 
novos loteamentos 
construam estações

Em Vera Cruz, ETE do município trata 8% do esgoto
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O maior desafio dos 
munic íp ios  ho je 
quando o assunto é 

saneamento básico está re-
lacionado ao tratamento de 
esgoto. Em Vera Cruz e Santa 
Cruz do Sul, por exemplo, não 
chega a 50% o percentual do 
resíduo tratado. Atualmente, 
em Vera Cruz cerca de 38% 
do esgoto recebe tratamento, 
por meio das Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETEs). 
Isso porque, desde 2010, to-
dos os empreendedores de 
loteamentos são obrigados a 
construírem uma estação de 
tratamento - que representa 
hoje cerca de 30% do trata-
mento do resíduo, segundo o 

engenheiro civil do Municí-
pio, Roberto Mendes. 

Além disso, conforme o 
coordenador do Serviço Mu-
nicipal de Água e Esgoto 
(Semae), Ivan Rodrigues, o 
Município conta com uma 
ETE própria, desde 2015, 
que trata no momento 8% do 
efluente na região sul.

Em Santa Cruz, a realidade 
não é muito diferente. Cerca 
de 20% do esgoto é tratado, 
de acordo com dados da 
Companhia Riograndense de 

Saneamento (Corsan), respon-
sável pelo serviço. 

No município, o tratamen-
to se dá por meio de lagoas 
de estabilização, que têm três 
tipos específicos de depuração 
do esgoto: lagoas anaeróbias, 
facultativas e de maturação. 
De acordo com a gerente da 
Corsan, Rosângela Freitas 
dos Santos, nos loteamentos, 
o empreendedor constrói a 
ETE e a Corsan realiza a vis-
toria técnica para, em caso de 
aprovação, passar a operar.
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USO DAS 
REDES SOCIAIS
Em relatório divulgado 

pelas empresas We are 
Social e Hootsuite, 62% 
da população brasileira 
está ativa nas redes so-
ciais e 58% já buscou por 
um serviço ou produto 
pela internet. Entre as 
redes sociais mais aces-
sadas pelos brasileiros es-
tão o YouTube, com 60% 
de acesso, o Facebook 
com 59%, o WhatsApp 
com 56% e o Instagram 
com 40%. Para falar sobre o assunto, o Arauto Saúde 
desta semana entrevista a psicóloga Mara Unfer.

Para ela, são muitos os perigos e falta de limites 
nas redes sociais. Uma situação comum são as fake 
news, que consistem em disseminação de notícias 
falsas. “Abrange um número grande da população e 
se espalha muito rápido. As redes sociais são ferra-
mentas úteis, mas é necessário que a pessoa pesquise 
a fonte”, explica.

Utilizar as redes se torna prejudicial quando a 
pessoa abre mão da vida social. “Proporciona este 
contato, mas ele é virtual e não físico, olho no olho. 
Isso pode gerar um isolamento social, fazendo com 
que a pessoa deixe de visitar os amigos, ler um livro, 
ir na academia. Um exemplo é chegar na casa de 
alguém ou em um restaurante e pedir a senha da 
wi-fi. Isso é um sinal de alerta. Ainda, quando num 
ambiente familiar todos se comunicam pelo celular 
e não deixam um diálogo acontecer pessoalmente”, 
complementa.

Outro fator elencado por ela é que as pessoas uti-
lizam as redes para desabafar ou criticar. “O próprio 
Facebook já pergunta na página inicial ‘o que você 
está pensando?’ Então, essa pessoa tímida pode 
acabar expondo o que não diz pessoalmente, tanto 
que tenho relatos de pacientes que me falam isso, 
mas não é saudável, é preciso saber falar sem um 
celular”, conta. Mesmo assim, ela diz que as redes 
vieram para ficar. “São usadas para divulgação de 
trabalhos, de pesquisas, se usadas de forma sábia, 
são muito úteis”, destaca.

Idade
Mara diz que não há uma idade limite para uso. 

“Desde quando uma criança ou adolescente tem dis-
cernimento para saber o que é bom ou ruim, o que 
é errado ou certo? O Face mesmo fiz que não é para 
menores de 18 anos, mas sabemos que não funciona 
assim. Cabe aos pais darem o limite, mas acho que 
uma criança com menos de 12 ou 14 anos não teria 
condições de usar”, enfatiza.
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O percentual de esgoto 
que não é tratado acaba indo 
para córregos, rios e arroios. 
Uma das formas de amenizar 
os efeitos do não tratamento 
deste tipo de resíduo, em 
Vera Cruz, por exemplo, foi a 
exigência das ETEs nos novos 
loteamentos, tendo em vista 
que o grande desafio hoje é 
dispor de recursos para inves-
tir em sistemas de tratamento. 

O secretário de Obras e Sa-
neamento e de Meio Ambiente, 
Gilson Becker, salienta ainda 
que o custo para implantação 
de rede coletora de esgoto e 
estação de tratamento é alto e 
depende de recursos, inclusive 
externos, em sua maioria para 
viabilizar a construção destes 
sistemas de tratamento. “Pen-
samos como alternativa tratar 
o próprio fluente no Arroio 
Wolfran, receptador da maior 
parte de esgoto da cidade”, 
sublinha Becker.

Alguns projetos estão sendo 

pensados e elaborados para 
ampliar o percentual de esgoto 
tratado, tendo em vista que a 
última leva de investimentos 
foi com recursos da Funasa, na 
área de saneamento e abaste-
cimento, em sua maioria, com 
exceção da ETE. “Dentro da 
média nacional, em torno de 
35%, este percentual é conside-
rado bom, mas não podemos 
esquecer dessa necessidade, 
seja pela preservação de meio 
ambiente, bem como qualida-
de de vida”, finaliza.

SANTA CRUZ
Com aproximadamente 

80% do esgoto não tratado, o 
plano para o futuro em relação 
ao tratamento já vem sendo co-
locado em prática pela Corsan. 
Desde março, vem implantan-
do o programa “Esgoto pela 
Disponibilidade”, que deve 
gerar 3.672 economias a serem 
ligadas ao sistema. 

Embora o serviço seja ter-
ceirizado, o secretário de Meio 

Ambiente, Saneamento e Sus-
tentabilidade, Raul Fritsch, 
entende que o investimento 
é caro, porém, a Corsan vem 
fazendo sua parte. O impacto 
e a melhora no índice poderão 
ser vistos a médio e longo pra-
zos. Fritsch ainda reforça que a 
comunidade precisa contribuir 
e ter consciência dos resíduos 
que produz e para onde vão 
e, ainda, de que forma são 
tratados.

TRATAMENTO 
Vale ressaltar que, em Santa 

Cruz, o percentual não tratado 
considera as residências que 
não dispõem de rede coletora. 
No entanto, as mesmas podem 
possuir fossa séptica, que já 
efetua um tratamento primá-
rio. O mesmo ocorre em Vera 
Cruz, que dispõe do sistema 
antigo, de fossa simples. Ape-
nas em 2006 passou-se a exigir 
exigir fossa e filtro. A fossa 
simples trata 20%, enquanto a 
fossa e filtro trata 80%.

Desafio é dispor de recursos para investir


