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A marca da solidariedade
Grupo de profissionais da saúde e ambientalistas que compõe a ONG Amazonas Visão presta atendimento às populações 
ribeirinhas do Norte e Centro-Oeste do País. Esses “anjos da guarda” somam mais de 7.836 procedimentos desde a 
fundação da entidade. Na foto, o presidente da ONG, Luiz Sérgio Pacheco, examina olho de paciente. Página 6
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AO LEITOR

Em 2010, mais ação e menos discurso 

CONVITE À REFLEXÃO

Saiba cuidar do líquido precioso
Albenice Pereira de Almeida*

Quanto à composição e ao uso da 
água há ainda muito a saber. Ela está pre-
sente nos menores movimentos do nosso 
corpo, como no piscar de olhos. Afinal, 
somos compostos basicamente de água. E 
este líquido precioso está nas células, nos 
vasos sangüíneos e nos tecidos de sustenta-
ção. Nossas funções orgânicas necessitam 
dela para seu bom funcionamento. Em 
média, um homem tem aproximadamente 
47 litros de água em seu corpo e, diaria-
mente, ele bebe cerca de 2 litros e meio. 
Todo o corpo depende do bem natural, e 
deve haver equilíbrio entre o que perdemos 
e o que repomos.

Quando o corpo perde líquido, 
aumenta a concentração de sódio que 
se encontra dissolvido na água. Ao 
perceber esse aumento, o cérebro co-
ordena a produção de hormônios que 
provocam a sede. Se não beber água, 
o ser humano entra em processo de 
desidratação e pode morrer de sede em 
cerca de dois dias. 

A água é composta por dois elemen-
tos químicos: hidrogênio e oxigênio, 
representados pela fórmula H2O. Como 
substância, a água é pura e incolor, sem 
sabor ou cheiro. E, quimicamente, nada 

Malgrado os resultados pífios da 15ª Conferência das Na-
ções Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-15), realizado 
em Copenhague, na Dinamarca, percebe-se um interesse 
maior da sociedade acerca da urgente preservação do meio 
ambiente e das riquezas naturais. A tímida carta de intenções 
que prevê apenas a manutenção do aumento da temperatura 
global a 2 graus, assinada durante a conferência, é muito 
pouco para quem deveria tomar decisões mais concretas, 
no caso os Estados Unidos e a China. Quando as pessoas 
protestam contra o descaso ou desinteresse das autoridades 
é porque surgem luzes piscando no horizonte. Melhor assim.

Em 2009, entidades da sociedade civil, organizações 
não-governamentais, associações filantrópicas, entre 
outros organismos demonstraram empenho no combate 
à degradação ambiental. No Brasil – e, sobretudo, em 
Goiás – houve manifestações de apoio às medidas de 

salvaguardar os recursos. No caso dos rios, inúmeros 
ambientalistas e supostos defensores da natureza exigiram 
providências do poder público em audiências públicas. O 
nosso Meia Ponte foi defendido veementemente das tribu-
nas, é verdade. Mas todos esperam por ações efetivas em 
prol de sua completa revitalização.

A poluição dos principais rios brasileiros continua sendo 
uma dura realidade que macula o ambiente natural de to-
das as regiões do País. O abastecimento de capitais está em 
xeque e nos últimos doze meses os discursos continuaram 
viscerais e as propostas, visionárias. Nada além disso. Os 
orçamentos dos governos devem contemplar ações dessa 
natureza em 2010 sob pena de assistirmos a uma piora 
da situação. Caro leitor, prepare-se: a TV irá mostrar o 
Meia Ponte como bandeira política dos candidatos. Nós 
já vimos esse filme.

se compara a ela. É um composto de 
grande estabilidade, um solvente uni-
versal e uma fonte poderosa de energia 
química. A água é capaz de absorver e 
liberar mais calor que todas as demais 
substâncias comuns. Quando congela-
da, se expande e, assim, flutua sobre a 
parte líquida, por se tornar “mais leve”. 
Por causa dessa propriedade incomum 
da água é que os rios, lagos e oceanos, 
ao congelarem, formam uma camada 
de gelo na superfície enquanto o fundo 
permanece líquido. 

No exemplo dos rios o volume estima-
do de água é de 1700 quilômetros cúbi-
cos e a permanência no leito é de duas 
semanas. As geleiras e a neve têm 30 
milhões de quilômetros cúbicos e a água 
fica congelada por milhares de anos. A 
água atmosférica tem o volume de 113 
mil quilômetros cúbicos e permanece por 
oito a dez dias no ar. 

A proteção dos mananciais que ain-
da estão conservados e a recuperação 
daqueles que já estão prejudicados são 
modos de conservar a água que ainda 
temos. Mas isso não basta. É preciso 
fazer muito mais para alcançarmos esse 
objetivo de modo que o uso se torne 
cada vez mais eficaz. Na agricultura, por 
exemplo, o desperdício de água é muito 

grande. Apenas 40% do bem desviado 
é efetivamente utilizado na irrigação e 
os outros 60% são desperdiçados, pelo 
excesso, fora do período de necessidade 
da planta, em horários de maior evapo-
ração, no uso de técnicas de irrigação 
inadequadas e pela falta de manutenção 
no sistema de irrigação. Nos sistemas de 
abastecimento uma quantidade signifi-
cativa da água tratada, 15% ou mais, se 
perde nos vazamentos das canalizações 
e dentro de nossas casas. 

É fácil observar como a população co-
labora na conservação da água em cida-
des que têm problemas de abastecimento 
ou onde existe pouca água ou onde ela é 
cara. Nessas cidades, as pessoas costu-
mam usar a mesma água para diferentes 
finalidades. Ela é usada para lavar roupa 
é depois usada no quintal. E, todos mu-
dam seus hábitos ao usar a água quando 
ela está disponível. A conscientização e a 
educação do povo e do consumidor são 
fundamentais. Racionalizar o uso da água 
é usá-la sem desperdício, considerá-la 
uma prioridade social e ambiental, para 
que a água tratada e saudável nunca falte 
em nossas torneiras.
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CIêNCIA

Benefício para o Centro-Oeste

Dorothy Menezes
Especial para o jornal Meia Ponte Vivo

Uma rede que vincula as insti-
tuições de pesquisa e ensino, so-
bretudo as universidades federais, 
reforça um trabalho que já vem 
acontecendo e sinaliza para a im-
portância que o Centro-Oeste ocu-
pa no cenário educacional. Assim, 
o reitor da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), Edward Madureira 
Brasil, falou sobre a Rede Cerrado-
Pantanal (Pró Centro-Oeste), apro-
vada no dia 28 de setembro pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia, 
durante Encontro das Universidades 
Federais do Centro-Oeste, reali-
zado na Chapada dos Guimarães 
(MT). No dia 28 de dezembro, o 
ministro Sergio Rezende autorizou 
o investimento de R$ 150 milhões 
para o lançamento da rede.

Professores e estudantes de pós-
graduação – que, além das cinco 
instituições federais, agrega as es-
taduais e particulares num total de 
15 universidades – participarão do 
grupo, que estudará temas como 
inovação tecnológica, geodiversi-

Estudos interligados com várias universidades melhoram a qualidade dos alimentos. Essa é a perspectiva para 2010

dade e biotecnologia dos biomas. 
Na opinião do rei tor, a con-

cepção de rede é uma idéia muito 
inteligente, pois ninguém faz mais 
nada sozinho, os laboratórios têm 
de ser interligados e as pesquisas 
devem ser colaborativas. “A par-
ceria e a melhor ut i l ização dos 
recursos públ icos,  no caso das 
universidades federais, é o grande 
mote dessa rede”. E citou o exemplo 
bem-sucedido, da qual a UFG faz 
parte, a Rede Intrauniversitária para 
o Desenvolvimento Sucroalcooleiro 
(Ridesa), que surgiu com a extinção 
do Planalsucar, então responsável 
pela pesquisa com cana de açúcar 
oficial no Brasil. 

“A UFG entrou no programa da 
Ridesa há cinco anos, por iniciativa 
nossa. Até então, a rede produzia 
variedades em São Paulo e testava 
aqui em Goiás. A partir da entrada 
dos pesquisadores goianos, as va-
riedades foram aqui desenvolvidas, 
desde a geração das sementes, se-
leção e germinação, o que produz 
um aproveitamento melhor das ca-
racterísticas mais compatíveis com 
o meio ambiente goiano”, afirmou 

Em relação ao Rio Meia Ponte, 
recentemente classificado como 
o sétimo mais poluído do Brasil 
pela Agência Nacional de Águas 
(ANA), o reitor disse que a UFG 
participa de alguns comitês de ba-
cia “cuja ação é restrita em função 
da locação de recursos”. Segundo 
ele, é preciso aprofundar a ques-
tão, a universidade está pronta 
para contribuir com pesquisado-
res, mas é preciso desencadear 
ações mais articuladas, inclusive 
com outras instituições, como a 
Pontifícia Universidade Católica 
(PUC) e a Embrapa.

Para Edward, é necessário ha-
ver aporte recursos para que os 
pesquisadores invistam seu tempo 
e suas melhores energias. “Se 
houvesse uma linha clara de finan-
ciamento para ajudar na solução 
dos problemas do Meia Ponte, uma 
centena de pesquisadores da UFG 
se envolveriam nesse projeto, “já 
que o sentimento de trabalhar para 
a melhoria do nosso meio ambien-
te está presente em todos nós”.

Meia Ponte
precisa de verbas 
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Edward Madureira: concepção de rede é idéia inteligente, pois ninguém faz nada sozinho

o reitor. Edward Brasil acredita que 
redes de pesquisa bem articuladas, 
com o devido financiamento, tem 
tudo para dar certo, tanto é que hoje 
o País é autônomo na tecnologia e 
no desenvolvimento de cultivares de 
cana-de-açúcar graças à Ridesa.  

Para o reitor, a concentração de 
massa crítica nas universidades fede-
rais vem aumentando e essas pessoas 
necessitam de meios para que todo 
investimento feito nelas por muito 
tempo, na sua formação, se traduza 
em benefício de toda a sociedade. “E 
aí entra a questão do meio ambiente: 
hoje temos o curso de doutorado 
em Ciências Ambientais, já conside-
rado de excelência, um doutorado 
multidisciplinar, com uma produção 
científica muito grande, que envolve 
desde as áreas de biologia, sociolo-
gia e socioeconomia”. Ou seja, um 
País que quer ser grande, autônomo, 
se inserir no contexto da produção 
de conhecimento mundial, precisa 
ter instituições fortes de pesquisa e 
pós-graduação.

Apresentada no encont ro  de 
Mato Grosso por Divina Cardoso, 
pró- re i tora de Pesquisa e  Pós -
Graduação da Universidade Fede-
ral de Goiás, a rede engloba 468 
docentes, que vão orientar a pro-
dução de 120 teses de doutorado 
e 210 dissertações de mestrado. 
Segundo ela, quase R$ 44 milhões 
do orçamento será dest inado a 
bolsas de pesquisa, que no caso 
da biotecnologia, por exemplo, se 
aprofundarão no estudo científico 
para criação de produtos agrícolas, 
farmacêuticos e bioensaios. 

“Há vinte anos se tivéssemos cons-
ciência ambiental e os aparatos de 
fiscalização que existem atualmente, 
o prejuízo em termos de perda de 
diversidade no Cerrado seria muito 
menor”, avaliou Edward Brasil. “A 
agricultura mundial empobreceu os 
solos, já que os férteis foram usados 
à exaustão. No Cerrado, aconteceu 
exatamente o contrário, um solo po-
bre foi elevado à condição de alta 

produtividade, uma grande saída 
para se tornar o celeiro mundial”.

A criação da Rede de Pesquisa 
do Centro-Oeste, que começará a 
funcionar em 2010, irá capacitar 
recursos humanos através da am-
pliação das vagas nas áreas de pós-
graduação, mestrado e doutorado. 
É fundamental, disse ainda o reitor, 
o vigor do crescimento da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Goiás (Fapeg), “pelo qual lutamos 
por 30 anos e que recentemente 
trabalhamos no sentido de garantir 
a vinculação da receita tributária a 
ser aplicada em ciência e tecnolo-
gia em 0,5% da receita líquida 
estadual”. 



ANáLISE

A importância da floresta para o meio ambiente
*Laerte Scanavaca Júnior

No Brasil 87% da população vivem 
em centros urbanos. O clima urbano 
difere consideravelmente do ambiente 
natural. As cidades distanciam-se cada 
vez mais da natureza, utilizando mate-
riais como ferro, aço, amianto, vidro, 
piche, entre outros. Estes materiais 
geralmente são refletores e contribuem 
para a criação de ilhas ou bolsões de 
calor nas cidades. Em função disso, 
o clima é semelhante ao do deserto, 
quente e seco durante o dia e frio 
durante a noite.

A impermeabilização dos solos 
causa grandes problemas também na 
medida em que evitam ou impedem a 
infiltração da água, forçando-a para 
a calha dos rios, muitas vezes criando 
enchentes, já que os rios não conse-
guem absorver um volume tão grande 
de água num curto espaço de tempo. 
Os benefícios advindos da arboriza-
ção urbana promovem a melhoria da 
qualidade de vida e o embelezamento 
da cidade. Essa arborização depende 
do clima, tipo de solo, do espaço livre 
e do porte da árvore para se obter 
sucesso nas cidades.

Além da função paisagística, a 
arborização proporciona à população 
proteção contra ventos, diminuição da 
poluição sonora, absorção de parte 
dos raios solares, sombreamento, 
atração e ambientação de pássaros, 
absorção da poluição atmosférica, 
neutralizando os seus efeitos na po-
pulação, valorização da propriedade 
pela beleza cênica, higienização 
mental e reorientação do vento. A 
floresta, quando em equilíbrio, reduz 
ao mínimo a saída de nutrientes do 
ecossistema. O solo pode manter 
o mesmo nível de fertilidade ou até 
melhorá-lo ao longo do tempo.

Uma f loresta não perturbada 
apresenta grande estabilidade, isto 
é, os nutrientes introduzidos no ecos-
sistema pela chuva e o intemperismo 
geológico estão em equilíbrio com 
os nutrientes perdidos por lixiviação 
para os rios ou lençol freático. Os 
nutrientes, uma vez introduzidos no 
ecossistema, podem se reciclar por 
um longo tempo, função da eficiên-
cia biogeoquímica e bioquímica das 
espécies florestais do sistema.

O entendimento da relação das 
florestas implantadas com a água é 

uma questão muito complexa e deve 
levar em consideração as múltiplas 
atividades antrópicas, tendo como 
unidade a microbacia. Deste modo, a 
floresta deve ser apreciada como uma 
atividade agrícola qualquer, que visa à 
produção de biomassa com intenção 
de obter algum lucro. Assim, além do 
consumo de água, devemos contabili-
zar a sua qualidade, o regime de vazão 
e a saúde do ecossistema aquático. 
Possibilita também uma visão mais 
abrangente sobre a relação do uso da 
terra, seja na produção florestal, agrí-
cola, pecuária, abertura de estradas, 
urbanização, enfim, toda e qualquer 
alteração antrópica na paisagem e a 
conservação dos recursos hídricos.

Quem sabe assim, a sociedade 
perceba que uma possível diminuição 
na quantidade de água, deterioração 
de sua qualidade ou a degradação 
hidrológica não estão somente nas 
florestas implantadas, mas numa infi-

nidade de outras atividades antrópicas 
de práticas de manejo. As florestas per 
se não melhoram a qualidade da água, 
porém alguns de seus atributos, como 
a cor aparente, está relacionada com a 
quantidade de matéria orgânica e sedi-
mentos na água. Estudos compararam 
a cor aparente da água de microbacias 
com florestas nativas, reflorestadas com 
eucaliptos e com pastagem.

Nas florestas nativas a variabilidade 
natural só é alterada com as chuvas 
em grandes quantidades. Para os eu-
caliptais, mesmo com operações drás-
ticas como construção de estradas ou 
exploração florestal tende a voltar ao 
equilíbrio dinâmico rapidamente. Para 
a pastagem, entretanto, a concentração 
de sedimentos suspensos na água é 
exageradamente elevada o tempo todo. 

O custo específico com produtos 
químicos nas Estações de Tratamen-
to de Água (ETAs) eleva-se com a 
redução do percentual de cobertura 

florestal da bacia de abastecimento. 
Nos EUA, o estado de Nova Iorque 
investiu em áreas de preservação 
permanente - APPs, e os responsáveis 
garantem que para cada um dólar 
investido, economizam sete dólares 
no tratamento de água.

Pelos resultados das pesquisas 
percebe-se que as f lorestas são 
importantes por vários fatores, mas 
principalmente em relação aos recur-
sos hídricos, pois interceptam a água 
das chuvas, reduzindo o risco de 
erosão, aumentam a capacidade de 
infiltração da água no solo tornando-
o mais poroso e a estabilidade do 
sistema ou microssistema funcionan-
do com tampão, isto é, liberando ou 
retendo água.
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Laerte Scanavaca Júnior é engenheiro 
florestal, mestre em Ciências Florestais, 
pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. 
E-mail: laerte@cnpma.embrapa.br
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DEGRADAÇÃO

Desrespeito ao manancial

Capim sofre com o descaso

Mais uma vez, graças à atuação preci-
sa do Ministério Público, poderão ser mi-
nimizados danos ambientais terríveis ao já 
combalido Rio Meia Ponte. Na manhã do 
dia 13 de janeiro, a promotora de Justiça 
Marta Moriya Loyola e representantes do 
laticínio Itambé assinaram um termo de 
ajuste de conduta (TAC) que proíbe a em-
presa de exercer atividades poluidoras por 
meio de sua fábrica localizada no Jardim 
Novo Mundo, em Goiânia. No final de 
dezembro, fiscais da Agência Municipal 
do Meio Ambiente (Amma) interditaram 
a fábrica pelo lançamento indiscriminado 
de esgoto in natura (excesso de lodo), 
sem o devido tratamento, e por causar 
poluição sonora.

Com a assinatura do TAC, a empresa 
compromete-se a providenciar licença de 
instalação e funcionamento, alvará de lo-
calização, ertidão de uso do solo e alvará 
do Corpo de Bombeiros num prazo de 
60 dias. Além disso, deverá fazer ade-
quação acústica, apresentando laudo de 
emissão de níveis de ruído, conforme o 
que exige as normas vigentes. Até 5 de 

Mais Ministério Público. Também 
sobrou para a Prefeitura de Goiânia e a 
própria Amma. No dia 11 de janeiro, o 
promotor de Justiça Marcelo Fernandes 
de Melo, da 81ª Promotoria de Justiça da 
Capital, propôs ação civil pública, com 
pedido de liminar, contra o município e 
agência Municipal por omissão face à 
degradação ambiental provocada pelo 
lançamento de lixo e entulho nas mar-
gens do Córrego do Capim, no Jardim 
Balneário Meia Ponte.

O caso é antigo e remonta a outubro 
de 2007. Na época, o MP instaurou 
inquérito para apurar denúncias de con-
taminação do córrego, cuja vistoria foi 
feita pela 15ª Promotoria de Urbanismo. 
Os promotores constataram a existência 
de grande volume de entulho e resíduos 

Principal rio de Goiânia é vítima da ação inescrupulosa da indústria 

MP tenta salvar córrego que agoniza em meio à carga de poluição

fevereiro, a Itambé deverá exibir à Amma 
e ao MP projeto de adequação da ETE e 
desenvolvê-lo nesse prazo. Também no 
período de 30 dias, a poluição atmosféri-
ca deverá ser sanada mediante execução 
de projeto para adequações no sistema 
de purificação da chaminé da caldeira.

Segundo o TAC, a Itambé deverá 
promover ações de compensação am-
biental com a comunidade do entorno 
da fábrica. Cogita-se a criação de um 
comitê entre a empresa e a

Associação de Moradores do Con-
junto Caiçara que farão o plantio e a 
manutenção de 500 mudas para ar-
borização das ruas e praças do setor. 
Outras medidas importantes envolvem 
a aquisição de lixeiras (coleta seletiva) 
e a divulgação desse serviço em todo o 
bairro. Por fim, o laticínio destinará R$ 
10 mil à Associação de Proteção e Amiga 
dos Animais (Aspaan) para a compra 
de leitora de microchip e aplicador de 
microchips. Em caso de descumprimento 
do termo, o Ministério Público arbitrou 
multa diária no valor de R$ 1 mil.  

sólidos em área de preservação perma-
nente (APP), às margens do Capim. Mas, 
curiosamente, o Ministério havia firmado 
termo de ajustamento de conduta com 
a prefeitura, visando à regularização 
do destino final dos resíduos oriundos 
da construção civil, no mês anterior. 
Segundo o MP, o TAC foi descumprido 
pela Amma.

Ainda de acordo com o Ministério, a 
agência chegou a declarar que o local ti-
nha perfil de aterro clandestino e por isso 
iria adotar uma fiscalização permanente 
na área de APP. O objetivo seria autuar 
os responsáveis pela degradação. Ainda 
em outubro de 2007, 

a Secretaria Municipal de Planeja-
mento (Seplam) afirmou que o local foi 
subdividido em chácaras, sem aprovação 
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Fiscal da Amma interdita fábrica da Itambé: lançamento de lodo e poluição sonora

Córrego do Capim sofre com entulho e grande 
quantidade de restos de construção

De acordo com estudo feito pelo MP 
e Amma, a concentração de resíduos 
sedimentáveis, lançados pela Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) da empresa, 
encontrava-se cem vezes maior que o 
permitido. A própria agência chegou a 

proibir a entrada e saída de qualquer 
veículo ou matéria-prima na empresa 
até que a centrífuga da estação de 
tratamento de esgoto da cooperativa 
fosse reparada. A sociedade irá cobrar 
os resultados.  

do Executivo. Conclui, então, o MP: 
houve um desmembramento irregular, 
em área de fundo de vale, vedado pela 
legislação. No ano passado, a Diretoria 
de Gestão Ambiental da Amma explicou 
que a vistoria realizada pelos fiscais, em 
março de 2008, não identificou respon-
sabilidades e nem flagrou despejo de 
resíduos nas margens do córrego.

O promotor, considerando o relató-
rio final do Ministério, o desrespeito ao 
Código Florestal Brasileiro e do Plano 
Diretor de Goiânia, pede a retirada do 
lixo depositado na área, revegetação 
da faixa de 50 metros, a partir da cota 
de inundação do Capim, entre outras 
medidas. Em caso de descumprimento 
da determinação, a multa estipulada é 
de R$ 2 mil por dia. A Amma rebateu 

as argumentações do MP. “Em 2007, os 
chacareiros foram notificados e depois 
multados. No ano passado, realizamos 
mais vistorias e, em 2009, aplicamos 
multas que aguardam julgamento”, jus-
tificou o diretor de Gestão Ambiental do 
órgão, Thiago Camargo.
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Anjos da saúde e da vida
Esses homens são incansáveis em sua 

missão. Eles levam saúde aos que não 
tem apoio de ninguém – governo, enti-
dades filantrópicas ou iniciativa privada. 
Os profissionais da saúde que integram 
a ONG Amazonas Visão cruzam o Norte 
e o Centro-Oeste para dar assistência 
gratuita às famílias carentes. Nos dias 30 
e 31 de outubro passado, o grupo esteve 
no distrito de Luiz Alves, no município de 
São Miguel do Araguaia, às margens do 
Rio Araguaia. O saldo foi excepcional: 
880 procedimentos, entre consultas e 
exames de diversas especialidades, dos 
quais 13 cirurgias de catarata. 

Os integrantes da ONG trabalham 
desde as 6 da manhã. Nos dias que 
antecederam a presença dos voluntários, 
a prefeitura convocou a população por 
meio de carros de som e da rádio local. 
Nos postos de atendimento, formaram-se 
filas imensas estampando rostos humil-
des de sofrimento, ansiedade e, agora, 
esperança, muita esperança. “O trabalho 
é árduo, feito com muita competência e 
cuidado”, afirma o presidente e funda-
dor da organização, oftalmologista Luiz 
Sérgio Pacheco. 

O lavrador João Gonçalves de Al-
meida, 69 anos, tem catarata no olho 
esquerdo há quatro anos. Por isso, ele 
depende do filho mais velho para os seus 
afazeres diários. “Eu tenho fé no ‘dotô’, 
vou ser curado”, anima-se. Na sua 
frente, um caso mais grave, o do garoto 
Eduardo Claudino, de apenas 7 anos. 
Ele teve o seu olho esquerdo furado por 
faca que saiu de dentro de uma sacola 

Grupo de profissionais voluntários, sem apoio oficial, vão até cidades ribeirinhas para tratar de crianças e adultos que padecem de várias doenças

enquanto brincava perto de sua casa. 
Uma brincadeira infeliz, diga-se. Os pais 
ficaram inconformados com o acidente. 
A mãe está sofrendo: “Eu só quero que 
os médicos passem uma medicação para 
o olhinho dele parar de chorar”. 

O lavrador José Paulo Nunes, 64, 
com o pé direito enfaixado, enfrenta a 
fila em busca de atendimento do clínico-
geral.  A dor no pé não o impede de se 
tratar. Ele sorri.  Já a dona de casa, Edileu-
sa Barreto Rodrigues, 57, e o filho Weder 
Rodrigues Barreto, 27 anos, esperam 
pacientemente a presença do doutor. O 
jovem possui paralisia cerebral, não anda 
e fala com dificuldade. Sua aparência é 
de uma criança de 12 anos. Edileuza irá 
pedir a prescrição de um remédio mais 
“forte” que o tranqüilize e evite ser alvo de 
chacotas dos colegas de escola.

Outro personagem marcante é o 
lavrador Sebastião Moreira, 85 anos. 
A catarata também o atingiu no olho 
esquerdo. Sua ansiedade para ser 
operado é tanta que acaba passando 
mal, sua pressão arterial sobe. Core-
corre no ambulatório improvisado. Mas 
tudo não passou de um susto e nada 
como um copo d’água para aclamar 
o seu Sebastião. O lavrador conta re-
sumidamente sua história traduzida por 
muito trabalho na roça. “Hoje eu estou 
assim, dando ‘trabaio’ pra família”. O 
repórter do Meia Ponte Vivo pergunta 
se tem fé na cura. Ele levanta o olhar, 
cala-se por alguns segundos, e diz 
emocionado: “Isso é o maior sonho. 
Deus vai me abençoar”.

A organização não-governamental 
Amazonas Visão, instituição civil sem 
fins lucrativos, foi fundada em setembro 
de 2002. Seu objetivo é o de promover 
ações de saúde e meio ambiente às po-
pulações ribeirinhas dos Rios Amazonas 
e Araguaia, com atuação na medicina 
preventiva, curativa e cirúrgica, em 
diversas especialidades, com ênfase 
na oftalmológica, em especifico, nas 
cirurgias de cataratas e avaliações dos 
impactos ambientais, promoção de 
pesquisas, preservação da biodiversi-
dade e educação ambiental. 

Baseado na relação holística de 
saúde-meio ambiente, segundo a psi-
cóloga Marnene Soares, a ONG visa 
promover a conscientização pessoal 
e comunitária e o fortalecimento dos 
direitos humanos. E assim, contribuir 
para melhoria da qualidade de vida 
das da sociedade como um todo. A 
Amazonas Visão pretende viabilizar o 
projeto de barco hospital-ambiental, 
composto por uma equipe multidis-
ciplinar de profissionais. A estrutura 

Meta é viabilizar barco hospital-ambiental
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operacional do barco é constituída por 
duas salas de cirurgias com capacida-
de para realizar mil cirurgias mensais, 
quatro consultórios de oftalmologia, 
dois de otorrinolaringologia e de 
odontologia, consultórios de clínica 
médica e outro de psicologia - poden-
do realizar até 700 consultas/dia - la-
boratórios biomédico, de pesquisas da 
biodiversidade e de doenças tropicais.

Segundo o presidente Luis Sérgio, 
“por falta de recursos financeiros, 
a ONG ainda não tem o barco”. 
Mas ele diz não cruzar os braços e 
segue na sua luta, mobilizando os 
profissionais e buscando parecerias. 
“Atualmente, a organização conta 
com patrocínio de empresa privada 
e uma equipe multidisciplinar de saú-
de e meio ambiente, sensibilizada e 
comprometida com a transformação 
social daquelas localidades”, analisa 
o oftalmologista. Desde a sua fun-
dação, a ONG já realizou a marca 
recorde de 7.836 procedimentos 
nos municípios por quais passou.Fila no pátio da Escola Municipal Luiz Alves: esperança de cura anima a todos que buscam atendimento

Oftalmologista Luiz Sergio 
examina o pequeno 
Eduardo Claudino: olho 
furado por uma faca

Pneumologista Pedro 
Umbelino ausculta 

paciente: trabalho da 
ONG é a salvação de 

inúmeras pessoas
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DIREITOS HUMANOS

Ações marcantes 
no meio ambiente

Colaboração 
indispensável

Cirurgias e doação de óculos

A ansiedade daqueles pacientes 
que fizeram cirurgias é visível a todos. 
Mais uma maratona desencadeada 
pelos voluntários da ONG e os agra-
decimentos continuam intermináveis. 
Sábado, 31 de outubro. Os operados 
de catarata terão seus curativos re-
movidos. O otimismo é marcante nos 
rostos das pessoas, pois um mundo 
novo, mais colorido os aguarda. O la-
vrador Sebastião está ansioso e chora 
de felicidade. “Moço, está chegando 
minha vez. Nem tomei café da manhã 
direito e à noite sonhei que estava 
enxergando de novo. Deu tudo certo, 
tenho certeza”, anima-se.

A enfermeira finalmente chama o 
seu Sebastião. O doutor Humberto 
Borges, possuidor de calma francis-
cana, brinca o lavrador enquanto re-
tira o curativo lentamente. Aplica um 
produto ao redor do olho operado 
para facilitar a saída do esparadra-
po. O olho está um pouco inchado, 
situação normal nesses casos. “Ele 
irá se recuperar bem”, avisa o médico 
ao repórter. Doutor Humberto passa 
também uma pomada no local. Den-
tro de poucos instantes, as pálpebras 
vão se abrir. O novo mundo irá se 
descortinar.

Em Luiz Alves os parceiros
da Amazonas Visão
foram os seguintes:
n Opto Eletrônica (SP)

n Mediphacos (BH)

n Honda Haikar

n Expresso São Luiz

n Unimed

n Sobrosa Camisetas

n Ótica Diniz

n Instituto Varilux

n Halexistar

n Latino Farma

Desde o início de seu trabalho, a ONG 
vem desenvolvendo um trabalho marcante 
na área ambiental, desenvolvendo várias 
palestras e exposições para a comunidade 
ribeirinha. Foram ministrados temas voltados 
ao aquecimento global, conscientização 
ambiental, oficina de pintura e desenho para 
alunos do ensino fundamental, ação de 
reflorestamento de nascente e mapeamento 
e levantamento de impactos ambientais. 
“Pautamos nossas ações em termos de meio 
ambiente nas avaliações dos impactos am-
bientais, promoção de pesquisas, preservação 
da biodiversidade e educação ambiental”, 
complementa o presidente da ONG, Luiz 
Sérgio Pacheco.

É indescritível a sensação de quem volta a enxergar. Aos 85 anos, o lavrador Sebastião Moreira teve seu sonho realizado

Sebastião Almeida chora como 
uma criança. A sua face fica vermelha; 
ele precisa usar um lenço colorido 
bem amarrotado para conter as lágri-
mas. Suas mãos calejadas tremem um 
pouco – mãos, afinal, de quem viveu 
(e vive) décadas da lidas do campo. A 
roça, eis o seu grande prazer e agora 
podendo vê-la nitidamente, graças ao 
sucesso da cirurgia. O oftalmologista 
conclui a retirada do curativo e pede 

O clínico-geral João Divino Machado foi outro participante ativo da expedição

Enfermeira Sophia Madeira mede pressão de 
senhora que adora pescar no Araguaia

ao lavrador que abra o olho. Em 
seguida, estende a palma da mão e 
pergunta ao paciente: “Quantos de-
dos o senhor vê?” Com voz rouca, um 
tanto embargada, responde: “três”. 
Ele acertou. “A vista está um pouco 
embaçada, mas vejo tudo”, alegra-se.

Esse foi o momento mais emocio-
nante da expedição conduzida pela 
ONG Amazonas Visão. Todos abraça-
ram o seu Sebastião, que, sem pesta-

nejar, prometeu voltar a cuidar de sua 
‘rocinha’ e cuidar da família. Aos 85 
anos! Como o lavrador, vários homens 
e mulheres se curaram de enfermida-
des que os acompanhavam há anos. 
Os profissionais de saúde deixaram a 
sua marca de solidariedade a quem 
está à mercê de serviços essenciais, 
tanto na esfera pública quanto priva-
da. Mais uma missão cumprida pela 
ONG que continuará suas expedições 
em 2010. Com ou sem apoio oficial.

Os profissionais da ONG desenvolveram várias atividades. Veja o relatório:
n Pediatria: 83
n Clínica Geral: 45
n Pneumologista: 35
n Reumatologia: 33
n Oftalmologista: 210
n Odontologia: 83 procedimentos
n Psicologia: 35 atendimentos individuais e grupais
n Palestra motivacional/relações interpessoais: 20 pessoas
n Palestra de educação ambiental e qualidade de vida: 17 pessoas
n Cirurgias de cataratas: 13 cirurgias
n Cirurgias de pterígio: 1 cirurgia
n Pequenas cirurgias: 6 cirurgias
n Ultrassonografia: 96 exames
n Exames laboratoriais (PSA): 16 exames
n Coleta de prevenção: 41 exames de coleta
n Doação de óculos: 106
n Medição de pressão arterial: 40
n Doação de medicamentos. 

Quando a vida ganha novas cores
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Descubra um pequeno paraíso
Município próximo da capital revela encantos misteriosos. Ao alcance de todos

Fundado em 1958, Nova Veneza 
localiza-se a 29 quilômetros de Goi-
ânia. Com cerca de 8 mil moradores, 
a maioria de descendência italiana, 
Nova Veneza exibe anualmente gran-
des atrações, entre elas o Festival 
Gastronômico e Cultural, com pratos 
típicos e receitas da “nona” ao som da 
tarantela. O festival revive as antigas 
tradições dos colonizadores imigran-
tes italianos, com danças, músicas e, 
no cardápio, variedades de massas, 
molhos, pizzas e todos os quitutes que 
fazem parte da culinária do país da 
‘bota’. O evento é uma iniciativa da 
Associação dos Amigos de Nova Ve-
neza (Amiza).

O festival acontece na Praça João 
Stival, na área central. Ali monta-se 
a “Cantina da Nona”, decorada em 
estilo italiano, mas com traços verde-
amarelos. Vestidos com trajes típicos, 

cozinheiras, garçons e garçonetes, 
servem pratos da culinária italiana. O 
espaço – possui mais de 3 mil metros 
quadrados de montagem contínua -, faz 
da cantina uma das maiores que se tem 
notícia em festas do gênero.

Mas, segundo analistas, o municí-
pio começa a mostrar sua vocação no 
turismo sustentável. Existem três boas 
opções para os visitantes de Goiás e de 
outras partes do País: o Balneário Lagoa 
da Gameleira, situado a 5 quilômetros 
do centro da cidade, a Pedreira da Ca-
choeira, a 8 km de Nova Veneza (com 
pequenas cachoeiras e área para cam-
ping) e a Serra do Virador, ideal para 
caminhadas ecológicas. Outras paradas 
obrigatórias são a Igreja Matriz, cons-
truída nos anos 40, e a bela Imagem de 
Nossa Senhora do Carmo, postada na 
entrada da cidade (GO-402), com 15 
metros de altura.

História
A povoação de Nova Veneza teve 

início em 1924, com a vinda dos irmãos 
João, Cesário e Joaquim Stival, italianos 
de Veneza, que adquiriram a fazenda 
de Manoel Ivo, por dez contos de réis, 
doando 4,5 alqueires para a formação 
do patrimônio. Nas imediações da fazen-
da, já viviam as famílias Loures, Sousa, 
Alves, Santos, Ferreira, Vargas, Peixoto, 
Constantino, Faquim. Bosco e Bisnoto.

O início do traçado urbano foi 
assinalado pela construção de uma 
capela dedicada a Nossa Senhora do 
Carmo, cumprindo promessa de João 
Stival, seguindo-se outras construções, 
cuidando-se paralelamente das ativi-
dades agrícolas e pecuárias, suporte 
da economia da povoação nascente. A 
povoação tornou-se conhecida, inicial-
mente, como “Colônia dos Italianos”. 
Passando a denominar-se, posterior-

mente, Nova Veneza, em reverência à 
terra natal de seus fundadores.

Em 1930, pela Lei Municipal nº 9, de 
12 de setembro, passou a ser sede do 
distrito de Brasabrantes (ex-São João). 
Treze anos depois, pelo Decreto-Lei Es-
tadual nº 8305, de 31/12/1943, teve o 
topônimo alterado para Goianaz e o ter-
ritório diminuído, em virtude da restaura-
ção do antigo Distrito de São João. Com 
a crescente atividade agrícola e pastoril, 
o Distrito de Goianaz atingiu grande 
prosperidade, obtendo sua emancipação 
por meio da Lei Estadual nº 2095, de 
14/11/ 1958, instalando-se oficialmente 
em 4 de janeiro de 1959 e restaurando 
o nome de Nova Veneza. Nesse ano, 
foi elevado à categoria de município, 
desmembrando-se de Anápolis.

Igreja de Nossa Senhora de Nazaré: arquitetura 
linear realça beleza de sua construção

Rodrigo Viana

GASTRONOMIA

Casquinha de Caranha
Ingredientes para se fazer oito casquinhas
- 350 gramas de filé de caranha

- 3 pães pequenos

- Meia cebola picada

- Meio pimentão vermelho

- Meio copo de leite

- Um tablete de caldo de camarão

- Uma colher de sobremesa de extrato de tomate

- Uma colher de sobremesa de creme de pequi

- Pimenta de cheiro e tempero pronto a gosto.

- Queijo parmesão ralado e farinha de rosca para polvilhar

- Seis casquinhas de plástico, vendidas em peixarias.

Modo de fazer
Primeiro, leve uma panela 

ao fogo, coloque um copo e meio de 
água, leite e o caldo de camarão. Espere esquentar, acrescente 
os filés de caranha e deixe cozinhar por dez minutos.

Depois, retire o peixe da panela e coloque os pães de molho 
no caldo que sobrou. Na etapa final, leve outra panela ao fogo, 
coloque um fio de azeite bem generoso e vai acrescentando os 
ingredientes aos poucos. 

Por último, o extrato de tomate e o creme de pequi. Com o 
molho pronto, é só rechear as casquinhas, polvilhar a farinha 
de rosca e o queijo e colocar no forno por cinco minutos para 
dourar. A casquinha fica pronta em 40 minutos e pode ser feita 
com qualquer tipo de peixe, mas o preferido é a caranha.
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Plásticos maculam a natureza
Uma infinidade de materiais plásticos surge boiando nos principais rios 

brasileiros. O Meia Ponte não é exceção (foto). Garrafas PET, recipientes de 
produtos de limpeza, caixinhas de suco e outros produtos são invariavelmen-
te lançados no leito de córregos e cursos d’água. Segundo especialistas, o 
plástico é material não-biodegradável e demora mais de 500 anos para se 
decompor. Portanto, deveria fazer parte de coletas seletivas de lixo e não nas 
águas que abastecem as cidades. A solução para o problema é a adoção 
de um vigoroso programa de educação ambiental não junto à comunidade, 
como nas redes pública e particular de ensino. O Executivo Municipal e Esta-
dual precisariam tomar a iniciativa. Enquanto isso, o plástico continua macu-
lando a natureza.

Cartórios sob
a mira da Justiça

O Ministério Público de Goi-
ás fez recente representação ao 
juizado da comarca de Rialma, 
no norte do Estado, para que, 
como agente fiscalizador dos 
atos notariais e de registro, ins-
pecione os cartórios de registro 
de imóveis das cidades que 
integram a comarca - Rialma, 
Rianápolis e Santa Isabel. O 
objetivo é exigir o cumprimento 
da legislação ambiental, so-
bretudo quanto à obrigatorie-
dade de averbação da área de 
reserva legal e necessidade de 
identificação do imóvel rural 
por meio do sistema de geor-
referenciamento. Há denúncias 
de que os cartórios estariam 
procedendo à averbação, ao 
fazer a inscrição de imóveis 
vendidos sem a devida exigên-
cia, e desmembramentos de 
propriedades sem o georrefe-
renciamento.

Livro registra espécies
do cerrado

Graças aos esforços de um grupo 
de pesquisadores, a Embrapa lan-
çou a publicação Reserva Genética 
Florestal Tamanduá, resultado de 
duas décadas de estudos na mata de 
galeria que acompanha o córrego 
Tamanduá, localizado nas imedia-
ções de Brasília. Composto por cinco 
capítulos, o livro descreve a florística 
e a estrutura da vegetação local, 
bem como a fenologia das espécies, 
incluindo plantas conhecidas, como  
jatobá, jequitibá, angico, copaíba e 
peroba. Da elaboração do conteú-
do da obra, editada pela Embrapa 
Informação Tecnológica em parceria 
com a Embrapa Recursos Genéticos 
e Biotecnologia (Brasília/DF), parti-
ciparam também pesquisadores da 
Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lago-
as/MG), da Embrapa Transferência de Tecnologia (Brasília/DF) e das Cen-
trais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte). 

Goiana assume
Fórum Regional
de Meteorologia

Por unanimidade, Rosidalva 
Lopes foi reeleita presidente do 
Fórum Brasileiro de Meteorologia 
Regional. A votação foi no en-
cerramento do encontro realiza-
do em Goiânia, com coordena-
dores de centros de meteorolo-
gia e hidrologia dos 27 Estados 
brasileiros. Rosidalva Lopes é 
superintendente do Sistema de 
Meteorologia e Hidrologia do 
Estado de Goiás - Simehgo, da 
Sectec. No encontro de Goiânia 
ficou decidido que o Fórum vai 
fazer a articulação nacional pela 
criação de um Fundo de Meteo-
rologia, a exemplo do que acon-
tece em outras áreas. Esse fundo 
teria como objetivo promover 
investimentos na rede brasileira 
de radares meteorológicos e fo-
mentar pesquisas que ajudem os 
Estados a ampliar e consolidar 
suas bases de dados.

Cadastro ambiental
rural no Pará

Temas ambientais e eco-
nômicos estiveram em pauta 
na reunião entre órgãos do 
governo e representantes de 
produtores rurais do Pará, 

realizada no dia 15 de janei-
ro, na Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente (Sema). O 
principal objetivo foi mostrar 
a forma mais adequada para 
que os produtores formalizem 

a adesão ao Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR). A Sema, com 

apoio da Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural 
(Emater) e Agência de Defesa 

Agropecuária (Adepará), deve-
rá apresentar à Procuradoria 
da República um modelo de 

formulário de pré-adesão dos 
produtores ao cadastro, no 

qual se comprometem a fazer o 
cadastramento.

Ferrovia Norte-Sul
Garantir a produção sustentá-

vel ao longo da Ferrovia Norte-
Sul. Esse foi tema durante reu-
nião mantida entre o governador 
de Goiás, Alcides Rodrigues com 
o ministro da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), 
Reinhold Stephanes, em Brasília, 
na tarde do dia 13 de janeiro. O 
objetivo é firmar parceria entre 
o governo estadual, a Secre-
taria da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento do Estado de 
Goiás (Seagro) e o Ministério da 
Agricultura. Com isso, assegu-
rar a preservação ambiental e a 
geração de renda às populações 
compreendidas ao longo da 
Norte-Sul, no território goiano. 
Frutos do Cerrado, piscicultura, 
produção de grãos e manejo 
sustentável da terra foram outros 
temas debatidos entre as duas 
autoridades. 
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Rios voadores
Ainda repercute na sociedade o desfecho melancólico dos debates trava-

dos na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a (COP15). 
Nada ou muito pouco se avançou em matéria de preservação dos biomas e 
dos recursos naturais. Mas, uma apresentação chamou a atenção das autori-
dades: o projeto “Rios Voadores”, de autoria do explorador ambiental Gerard 
Moss (foto). O objetivo do projeto é entender como funcionam os processos 
meteorológicos no Brasil, acompanhando a trajetória dos ventos em um peque-
no monomotor. A quantidade de vapor de água transportada pelas massas de 
ar existentes de norte a sul do País é um verdadeiro rio que “viaja” pelo céu e 
alcança a mesma ordem de grandeza da vazão do Rio Amazonas, o maior do 
mundo, com 200 mil metros cúbicos de água por segundo.

Fórum em defesa do Meia Ponte
A primeira reunião de Rearticulação do Fórum em Defesa da Bacia do Rio 

Meia Ponte aconteceu na tarde do dia 19 de novembro, na Câmara Municipal 
de Goiânia (foto). O presidente da Comissão Especial Pró-Desenvolvimento 
da Região Metropolitana, vereador Fábio Tokarski e equipe comandaram a 
reunião. Com a participação de diversos ambientalistas no encontro, além da 
rearticulação do fórum, enfatizou-se a necessidade de fortalecimento do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte (Cobamp). Foram elaboradas várias 
propostas e criada uma agenda de trabalho. No dia 7 de dezembro, membros 
do fórum estiveram com o secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos, Roberto Freire, reivindicando apoio para o fortalecimento do Cobamp. 
O secretário prometeu providências para 2010.

Ribeirão João Leite
Em breve, deverá ter início 

a construção das adutoras de 
água bruta e tratada, elevató-
rias e da Estação de Tratamento 
de Água da Barragem do Ri-
beirão João Leite. O seu fecha-
mento ocorreu em dezembro 
passado e 99% de suas obras 
físicas já foram executadas. Na 
barragem, até agora, já foram 
investidos R$ 146 milhões e nas 
outras obras (ETA, adutoras de 
água bruta e água tratada e 
elevatórias) serão canalizados 
R$ 190 milhões. A solução de 
engenharia adotada para a bar-
ragem é a de CCR (Concreto 
Compacto em rolo). O empre-
endimento, executado pela Sa-
neago, é considerado uma das 
maiores obras de saneamento 
do País. 

Prêmio ANA 2010
“Água: o Desafio do Desenvol-

vimento Sustentável” é o tema da 
terceira edição do Prêmio da Agên-
cia Nacional de Águas – ANA, cujas 
inscrições já estão abertas. O prêmio 
irá reconhecer iniciativas nas catego-
rias de governo, empresas, organiza-
ções não-governamentais,  pesquisa 
e inovação tecnológica, organismos 
de bacia, ensino e imprensa, que se 
destacam pela excelência e contri-
buição para a gestão e uso sustentá-
vel dos recursos hídricos. O prêmio 
também busca identificar ações que 
estimulam o combate à poluição e 
ao desperdício e apontar caminhos 
para assegurar água de qualidade e 
em quantidade suficiente às atuais e 
futuras gerações. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas até 31 
de maio. Informações: www.ana.gov.
br/premio. 

Capacitação de
reeducandos

A primeira reunião de Rear-
ticulaçãNo dia 12 de janeiro, 
a Rodovia dos Romeiros, em 
Trindade, recebeu mil mudas de 
árvores graças ao “Projeto Germi-
nar – Uma Nova Oportunidade a 
Serviço da Vida”, fruto de parceria 
entre a Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC-GO), 
Secretaria de Agricultura do 
Estado, Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural de 
Goiás (Emater-GO) e a Secretaria 
de Segurança Pública por meio 
da Superintendência do Sistema 
de Execução Penal (Susepe) O 
objetivo do projeto é capacitar 
reeducandos do Complexo Prisio-
nal de Aparecida de Goiânia, em 
regime semi-aberto, para atuarem 
n a produção de mudas, plantio, 
jardinagem e recuperação de 
áreas degradadas, buscando uma 
nova oportunidade de inserção na 
sociedade e sua contribuição com 
o meio ambiente.
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Dados são preocupantes

Segundo pesquisa habitacional 
feita em 15 países da América Latina, 
39% de toda a população conta com 
acesso inadequado ao serviço de sa-
neamento. Quando se trata da popu-
lação entre 0 e 5 anos, esse percentual 
sobe para 43,2%. E 86% das águas 
utilizadas são contaminadas e despe-
jadas nas fontes superficiais, podendo 
contaminar os lençóis freáticos. Fonte: 
Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal), 2001-2005.

Conheça como a água preenche o 
nosso corpo, de acordo com a etapa 
da vida: feto (90%), bebê (80%), ado-

 
Itens

 Quantidade de água
  para produção (litros)
 1 jornal 433
 1 tomate 30
 1 ovo de galinha 1.200
 230 gramas de carne de vaca 3.800
 1 quilo de arroz 510 a 1.400
 1 tonelada de aço 250.000
 1 carro 35.000
 1 quilo de batata 500
 1 quilo de trigo 900
 1 quilo de soja 2.000

 Uso doméstico Consumo de água (litros)
 Gasto por pessoa          80 a 200 l/dia
 Máquina de lavar roupa      150 em cada lavagem
 Descarga com válvula       7 a 10 por descarga
 Chuveiro          120 por banho
 Escovar os dentes           18 por escovada
 Lavagem de automóvel          100 por lavagem
 Lavagem de louça          160 por lavagem
 Rega de jardim               2l/dia/m2

A água preenche o nosso corpo, de acordo com a etapa da vida
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Em várias partes do Brasil o primeiro trimestre do ano é marcado por 
fortes chuvas que invariavelmente causam enchentes. Veja algumas das 
instruções do Corpo de Bombeiros de Goiás para os casos de alagamentos: 

n Não deixe crianças trancadas em casa;
n Mantenha sempre pronta água potável, roupa e remédios, caso tenha que sair 

rápido da residência;
n Avise os seus vizinhos sobre o perigo, no caso de casas construídas em áreas de 

risco de deslizamento. Avise, também, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil;
n Coloque documentos e objetos de valor em um saco plástico bem fechado e 

em local protegido;
n Desconecte aparelhos da corrente elétrica para evitar curtos-circuitos nas to-

madas;
n Feche o registro de entrada d’água;
n Retire todo o lixo e o conduza para áreas não sujeitas a inundações; 
n Feche bem as portas e janelas.
n Não jogue sedimentos, troncos, móveis, materiais e lixo que impedem o curso 

do rio, provocando transbordamentos;
n  Não arremesse lixo nos bueiros (bocas-de-lobo) para não obstruir o escoamento 

da água;
n Limpe o telhado e canaletas de águas para evitar entupimentos;
n Evite deixar crianças brincando na enxurrada ou nas águas dos córregos, pois 

elas podem ser levadas pela correnteza ou contaminar-se, contraindo graves 
doenças, como hepatite e leptospirose;

n Nunca beba água de enchente ou inundação ou coma alimentos que estavam 
em contato com as águas da inundação.

Água para consumo humano 
Pode ser fervida ou tratada com água sanitária, na proporção de duas gotas 

de água sanitária para 1 litro de água ou tratada com hipoclorito de sódio, na 
proporção de uma gota de hipoclorito para 1 litro de água. Nos dois casos, deixar 
em repouso por 30 minutos para desinfetar.

Conheça a dosagem da água para limpeza das casas, prédios ou ruas:
1 litro de hipoclorito de sódio para 20 litros de água ou 1 litro de água sanitária 

para 5 litros de água. Ferva a água ou use uma gota de hipoclorito para 1 litro de 
água e lave os alimentos com água e hipoclorito.

O perigo das inundações 

Tabela 1

Tabela 2

lescente (70%), adulto (60%) e ancião 
(50%). “O princípio de tudo é a água e 
tudo é feito de água e em água tudo se 
converterá” (Tales de Mileto). “Quan-
do alguém resolver os problemas da 
água ganhará dois prêmios Nobel: um 
pela paz e outro pela ciência” (John 
F. Kennedy).

Tudo que utilizamos diariamente 
necessita de água para ser produzi-
do. A tabela 1 mostra a quantidade 
de água necessária para a produção 
de alguns itens e a tabela 2 mostra o 
consumo de água para alguns usos 
domésticos.




