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RESUMO

O aumento do turismo na cidade de Jaguarão-RS, devido ao tombamento de seu centro histórico, o fluxo de
pessoas que passa pela cidade com destino ao free shoop uruguaio e o desenvolvimento comercial, tornam
crescente o volume de resíduos sólidos/embalagens nas ruas da cidade, próximas ao rio Jaguarão. Este cenário
compromete o rio, com riscos de assoreamento e contaminação das águas. O manancial de abastecimento
hídrico da cidade é o rio Jaguarão. A gestão da água requer racionalidade e solidariedade, pois é um recurso
finito e vulnerável. Protegê-la é uma obrigação legal. Responsabilidade social faz as empresas adotarem
práticas ambientalistas, contribuindo para o bem estar do grupo. Ao comercio cabe a responsabilidade com os
resíduos gerados e zelar pelo bem comum. Cada local teria o seu responsável que atuaria como integrante de
uma comissão pró rio limpo.

Palavras-chave: águas, rio Jaguarão, preservação
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RESUMEN

El aumento del turismo en la ciudad de Yaguarón-RS debido a la inclinación de su centro histórico, el flujo de
gente pasa a través de la ciudad al desarrollo libre y comercial uruguayo shoop, hacen aumentar el volumen de
residuos sólido/empaquetado en las calles de la ciudad, cerca del río Yaguarón. Este escenario implica el río,
con riesgo de sedimentación y la contaminación de las aguas. La riqueza del abastecimiento de agua de la
ciudad es el río Yaguarón.Gestión del agua requiere racionalidad y solidaridad, ya que es un recurso finito y
vulnerable. Protect-it es una obligación legal. Responsabilidad social hace que las empresas adopten prácticas
ambientales, contribuyendo al bienestar del grupo. El comercio es responsable con los residuos generados y
asegurar el bien común. Cada sitio tendría su responsable que actuaría como un miembro de un Comité Pro río
limpio.

Palabras claves: águas, rio Yaguarón, preservación

DE ONDE VEM A ÁGUA QUE USAMOS?

PARA ONDE VÃO OS RESÍDUOS QUE DESCARTAMOS?

É crescente o aumento no movimento turístico da cidade de Jaguarão - RS, visto que o centro histórico da
cidade foi tombado como conjunto histórico e paisagístico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan). Soma-se o reflexo do fluxo de pessoas que vem ao free shoop uruguaio e o atual
desenvolvimento na cidade, onde muitos estabelecimentos comerciais localizam-se nas proximidades do rio,
sendo crescente o volume de resíduos sólidos/embalagens, consequentemente, colocando as águas do rio
Jaguarão em situação de fragilidade e vulnerabilidade.

O presente trabalho versa sobre a preservação das águas do rio Jaguarão, que banha a cidade de mesmo
nome. O consumo excessivo de água causado pelo crescimento da população flutuante na cidade e a poluição
causada pelas embalagens dos produtos comercializados, são as atuais ameaças à potabilidade das águas do
referido rio .

A água é um bem planetário e sua gestão requer racionalidade, prudência e solidariedade para evitar seu
esgotamento. Culturalmente, predomina o mito da ausência de limite dos recursos naturais, especificamente a
água por ser abundante e renovável através de seu ciclo. Ela é um recurso essencial à vida, porém finito e
vulnerável. O tema água deve ser tratado contemplando horizontes a longo prazo e com sua utilização e
qualidade associadas a usos atuais e futuros. É necessário desconstruir o status de abundância e
inesgotabilidade da água. Protegê-la é uma obrigação legal e o desenvolvimento deve caminhar junto com a
dignidade humana.

A cidade de Jaguarão tem o privilégio de ter um rio muito bonito e caudaloso localizado dentro da cidade,
convivendo harmonicamente com sua população e com seus visitantes. Adornando o seu leito, a Ponte
Internacional Mauá, uma ponte ferroviária, que liga as cidades de Jaguarão no Brasil e Rio Branco no Uruguai,
cartão postal da cidade, inaugurada em 1930, representando a união da cultura platina e o afeto existente
entre os dois países. Ponte e rio formam um conjunto cultural contemplativo de legítima beleza. No mês de
novembro de 2012, a ponte torna-se o primeiro bem binacional tombado pelo Iphan.

O rio Jaguarão compõe a sub-bacia hidrográfica Mirim/São Gonçalo, abastecendo em 100% a cidade de
Jaguarão com uma demanda urbana de 70 litros por segundo e avaliação satisfatória da água. Com 208 km de
extensão, é o principal curso d´água da bacia de mesmo nome, que nasce na serra de Santa Tecla, na coxilha
das Tunas ou do Arbolito (município de Hulha Negra). A Bacia do Rio Jaguarão pelo lado brasileiro abrange os
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municípios de Aceguá, Bagé, Candiota, Herval, Hulha Negra e Jaguarão e pelo lado uruguaio a cidade de Rio
Branco.

Rio e cidade estão localizados em uma área conhecida como Campos do Sul ou Campos Sulinos, caracterizados
por uma vegetação campestre aparentemente uniforme, formando um tapete herbáceo baixo, denominado
“pampa”, termo de origem indígena para “região plana”. Caracterizado por ecossistemas antigos e pela flora e
fauna de grande biodiversidade. No Pampa localiza-se a maior parte do aquífero Guarani, a maior reserva
hídrica subterrânea de água doce do mundo, transfronteiriça, pois abrange Uruguai, Argentina, Brasil e
Paraguai.

Jaguarão está localizada no extremo sul do Brasil, estado do Rio Grande do Sul, com área territorial de
2.054.382 m², uma população estimada em 28.482, e densidade demográfica de 13,6 hab/Km², faz fronteira
com a cidade de Rio Branco, Uruguai. Possui 1.247 empresas atuantes na cidade, empregando 4.561 pessoas
com a média salarial de 1,9 salários mínimos.

No contexto educacional, a cidade é contemplada com a Universidade Federal do Pampa -UNIPAMPA que foi
criada visando o desenvolvimento da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com cursos de graduação,
especializações latu sensu e es stricto sensu, com a Universidade Aberta do Brasil – UAB, com curso Técnico e
especializações, o Instituto Federal Sul-rio-grandense - IFSUL, campus Jaguarão, que está em fase de
implantação, recebendo as primeiras inscrições de cursos Técnicos profissionalizantes, com futura oferta de
educação profissional, tecnológica e superior, complementando, o Centro de Interpretação do Pampa que será
um espaço designado às mais variadas culturas sobre o pampa, encontrando-se em fase de construção. O local
é a antiga enfermaria militar do exército brasileiro, localizada no Cerro da Pólvora, cujo prédio foi tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. A obra tem como principais características, a
condensação do antigo com o moderno, unindo passado, presente e futuro, em um mix de multimídias,
pesquisa, exposições, auditório, espaço de convivência e anfiteatro.

Jaguarão faz parte da rota do Mercosul, como é conhecido o Mercado Comum do Sul, com a menor distância
entre Porto Alegre – BR e Montevidéu -UR, 395 Km distante de Porto Alegre, e 421 Km de Montevideo. O
Mercosul é formado por quatro membros plenos: Argentina, Brasil, Uruguai e Venezuela. Na ocasião da saída do
Presidente do Paraguai, Fernando Lugo, o país foi temporariamente suspenso do grupo, gerando a vaga para a
Venezuela como membro pleno do Mercosul a contar de 31 de julho de 2012.

O projeto de lei 6316/09 cria Free Shop nas cidades gêmeas das fronteiras brasileiras, inserindo Jaguarão – BR
nesse contexto. O projeto foi aprovado, está na fase das normatizações da receita federal, já tendo sido
aprovado a isenção de ICMS. Em 23/07/14, obteve a aprovação do senado federal, faltando apenas a lei ser
sancionada pela presidente da república. A câmara de vereadores de Jaguarão já aprovou a legislação municipal
do tema.

As ruas da área comercial da cidade, localizadas próximas ao rio Jaguarão costumam apresentar muitos
resíduos de embalagens, mesmo após o recolhimento regular diário.

Uma cidade é composta de diversos setores interligados que devem proporcionar bem estar e qualidade de
vida. As condições ambientais passaram a exercer papel fundamental no viés da habitabilidade.

Em plena era do consumo exacerbado e dos descartáveis, o destino dos resíduos produzidos é um dos
principais desafios contemporâneos. Não existe o descartar. Os excessos vão para algum lugar do planeta,
perto ou longe de nós, atingindo-nos ou a outras pessoas, com consequências atuais ou posteriores, resultando
em um destino impróprio, evidenciando o ônus e o bônus. É indispensável o senso de coletividade, a percepção
de futuro e a responsabilidade para com as futuras gerações. Valores e comportamentos éticos devem permear
nossa relação com o meio ambiente. Assim sendo, o rio Jaguarão requer um olhar específico, com a presença
de responsabilidade ambiental, social e individual. Não apenas por fazer parte do conjunto contemplativo Rio
Jaguarão/Ponte Internacional Mauá, mas pela relevante questão da potabilidade de suas águas.
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O tratamento das águas consiste em acrescentar elementos químicos para aglutinar as partículas, sedimentação
através de misturadores, decantação, filtração, desinfecção, flúor e análises laboratoriais para garantir sua
qualidade. Quanto maior o grau de poluição da água, maior será o quantitativo de substâncias químicas
necessárias para torna-la apta ao consumo.

Nesse aspecto é que se fundamenta a preocupação com os resíduos sólidos que permanecem dispersos nas
ruas da cidade e que devido à proximidade, finalizam seu trajeto nas águas do rio Jaguarão.

O objetivo geral é preservar as águas do rio Jaguarão, refletindo sobre sua valorização e as ações
transformadoras que a realidade requer. É essencial construir novos mecanismos de relacionar-se com a
natureza, com práticas s portadoras de sustentabilidade. O desafio está em conciliar os imperativos de hoje
com as necessidades do amanhã. Um novo sentido tem que ser dado ao progresso, onde metas econômicas e
ambientais resultem em um desenvolvimento limpo.

O objetivo específico é sugerir ações simples, voltadas para a redução do volume de lixo nas ruas cujo destino é
rio Jaguarão. Preservar a qualidade de suas águas, através de comprometimento individual e coletivo,
contribuindo com a qualidade de vida dos moradores da cidade. Os resíduos manejados corretamente, podem
ser a solução de problemas complexos como assoreamento e contaminação do rio. O destino responsável das
embalagens promove a saúde pública através da qualidade ambiental, minimizando os impactos ambientais.

O termo eco eficiência surgiu em 1992 no Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento Sustentável
na Rio - 92, como meio da implementação da Agenda 21 no setor privado, transformando-se em sinônimo de
uma filosofia de gestão que conduz à sustentabilidade. Ela visa o uso correto dos recursos naturais através de
práticas ecologicamente responsáveis, evitando a inviabilização dos seus negócios, pois a exploração predatória
do rio estende-se à sobrevivência da própria empresa. No caso do rio Jaguarão, ele está inserido nos atrativos
da cidade como patrimônio imaterial valioso que atraem os turistas. Os estabelecimentos comerciais passam a
agregar valor a sua imagem através dos cuidados no recolhimento dos resíduos excedentes após a coleta
diária, em um posicionamento simples, rápido e ecologicamente correto. Para Capra (2005), a ecologia
divide-se em rasa e profunda, a primeira vê o homem por fora da natureza, onde o meio ambiente existe para
ser utilizado, justificando sua exploração e a segunda, tem o homem e a natureza como uma unidade.

Existe uma intensa relação do rio com a cidade de Jaguarão, um pertencimento entre ambos que o torna
relevante para a comunidade local. Cem por cento da água consumida na cidade é do rio, consequentemente
temos o rio dentro de nós. Os rios, tanto compõem os organismos celulares quanto fazem parte dos seus
núcleos culturais. Segundo Czapski (2014), a água é muito mais que um recurso hídrico, assim como gente é
muito mais que recurso humano, considerando seu valor social, cultural e ambiental.

O rio Jaguarão deságua na Lagoa Miriam, por conseguinte, toda e qualquer interferência no meio acarretará no
comprometimento também do estuário da referida lagoa.

A água é um é um bem essencial e suas propriedades estão diretamente relacionadas com nossa qualidade de
vida. A água é uma das comprovações do pertencimento entre homem e natureza: a composição de água no
planeta é de 70%, mesma proporção de água encontrada no corpo humano.

Seus mais variados usos, doméstico, industrial, energético, agricultura, pecuária, navegação, turismo e cultura,
tanto enobrecem a vida do homem gerando saúde, conforto e felicidade quanto o tornam o grande vilão dos
impactos ambientais.

Ainda que dispondo de recursos hídricos relativamente satisfatórios, nossa cidade deve proteger e preservar as
águas de seu rio, pois as reservas mundiais de água potável estão decrescendo. É preciso rever o uso e os
abusos dos sistemas vivos, estabelecendo gestos de desvelo para com a natureza, contribuindo para o
fortalecimento da cidadania e da responsabilidade universal.

De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente – Cidades Sustentáveis, manancial de abastecimento
público é a fonte de água doce superficial ou subterrânea utilizada para o consumo humano ou desenvolvimento
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de atividades econômicas. As áreas contendo os mananciais devem ser alvo de atenção específica. O manancial
de abastecimento hídrico da cidade é o rio Jaguarão. É necessário gerenciar seus fatores de conservação com
inteligência, cooperação e responsabilidade, considerando seu valor qualitativo e quantitativo e econômico.

A vida comunitária de uma cidade e a preservação de seus bens preciosos, no caso, a água, reflete a
necessidade de acordos de convivência que respeitem a liberdade, a igualdade, os direitos e os deveres. São
necessários pequenos exercícios diários de conscientização de hábitos, com posturas renovadas, responsáveis,
conscientes, participativas resultando em equilíbrio e dignidade. Cuidar da limpeza do seu entorno podem
colaborar na minimização dos impactos dos resíduos com as águas do rio Jaguarão.

Assim, por recurso renovável se entende aquele que pode ser obtido indefinidamente de uma mesma fonte,
enquanto o não renovável possui uma quantidade finita, que em algum momento irá se esgotar se for
continuamente explorado. Na realidade, todos os recursos podem se renovar através de ciclos naturais, embora
alguns possam levar até milhões de anos, o que é impensável para o padrão humano de tempo. A perspectiva
de tempo humana e o modo de usar os recursos são as condições que os tornam renováveis ou não. BARBIERI
(2007, p. 9).

As relações entre a vida material e imaterial são uma trama dinâmica que requer equilíbrio. Devemos respeito e
amor as diversas formas de vida, sem que o homem se coloque como protagonista e a natureza como
coadjuvante. Homem e natureza são fios de meadas diferentes que fazem parte do mesmo tecido da vida.

A responsabilidade social segundo Curi (2010), são atitudes que além de contribuir e cumprir necessidades,
retribui para a sociedade, respeitando usos e estilos. Aos estabelecimentos comerciais cabe responsabilidades
sociais para com os resíduos gerados cooperando com o setor público na tarefa de zelar pelo bem comum que é
a cidade. Ela acontece quando, através da consciência ecológica, a empresa investe em um posicionamento de
defesa das práticas ambientalistas, contribuindo para uma sociedade mais justa onde prevaleça o bem estar do
grupo.

Poucos minutos, ao final do expediente diário, seriam suficientes para que cada comércio recolhesse os resíduos
do seu entorno.

O panorama de resíduos sólidos/embalagens na cidade vem de encontro ao atual comportamento consumista.
As consequências desse viés mercantiliza o homem, o tempo e a natureza. O hábito do consumo responsável
deve ser apresentado às crianças desde cedo, através da educação ambiental, refletindo sobre os impactos de
cada ato e os valores reais de sobrevivência, onde os valores humanos se sobreponham aos materiais.

Reverter o cenário atual de consumo está entre os grandes desafios do presente. Isto é possível através da
Educação Ambiental, pois as crianças são os maiores agentes transformadores para aliarem-se à
sustentabilidade.

As novas percepções da realidade levaram ao surgimento de derivações do consumo, tais como, “consumo
verde” que dá prioridade a qualidade, ao preço e aos produtos e serviços que não agridam a natureza,
“consumo ético, responsável e consciente” onde as opções de compra baseiam-se na ética, na consciência e nas
responsabilidades dos impactos e consequências.

Os resíduos sólidos, popularmente tratados como lixo, podem ser orgânicos ou inorgânicos. Em contato com os
rios, os primeiros são responsáveis por consumir elevado teor de oxigênio da água, o que leva ao atual
fenômeno da eutrofização deteriorando os ecossistemas aquáticos, sufocando ambientes equilibrados e a
consequente morte dos seres vivos na água. Já os resíduos de compostos inorgânicos se tornam altamente
tóxicos e muitas vezes letal, sendo responsáveis pela poluição das águas, transmissão de doenças e
assoreamento dos rios.

As embalagens, que foram criadas para dinamizar o processo de comercialização, empregam os mais variados
materiais tais como, vidro, algodão, papelão, plástico, papel, alumínio, madeira, acumulam detritos, provocam
entupimentos, são de lenta degradação, propiciam abrigo para pragas, roedores e insetos.
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O setor de embalagens é um dos maiores geradores de resíduos e a diversidade de suas composições geram
obstáculos em sua gestão. A embalagem tem um valor incorporado ao preço do produto, assim sendo, pagamos
para poluir.

O Papelão é composto por planos e miolo ondulado, podendo ter uma ou múltiplas camadas. Tem consistência
leve e resistente. É responsável por 75% das embalagens mundiais. O isopor é uma das variáveis do plástico
fabricado a partir do estireno, derivado do petróleo, que passa pelo processo de polimerização, formando o
poliestireno, composto por carbono e hidrogênio, é expandido chegando a mais de 95% de ar e
transformando-se em vários produtos de diferentes formas. De lenta decomposição, ele polui os rios além de
confundir os animais que pensam que é comida. Os plásticos são compostos por moléculas orgânicas
poliméricas, unidades longas de matéria repetidas.O polímero orgânico mais simples é o polietileno que pode
ser de baixa densidade ou de alta densidade. Pode ser de material sintético ou orgânico, obtido a partir dos
derivados de petróleo ou de fontes renováveis como a cana-de-açúcar ou o milho, independente do número de
vezes na sua reutilização, isso não leva ao seu extermínio, acumulando-se por décadas ou séculos. A madeira é
um material orgânico, produzido a partir do tecido de plantas lenhosas, fibras de celulose e hemicelulose unidas
por lenhina[1]. Resistente e leve, é usada em construções, na indústria do mobiliário e em embalagens. O lixo
doméstico é constituído principalmente por restos de alimentos, embalagens plásticas, papéis, plásticos e
produtos de higiene. Também podem conter produtos de limpeza, tintas, óleos, aerossóis, lâmpadas, pilhas e
até baterias, com risco de contaminação direta ou podem contaminar o solo e as águas superficiais ou
subterrâneas.

Os impactos ambientais causados pelos resíduos/embalagens, cujo destino são as águas do rio Jaguarão,
podem ter as seguintes variantes: ele será sempre negativo, pois qualquer que for o tipo de resíduo vai afetar a
qualidade das águas; pode ser direto, com efeito imediato ou indireto com um efeito secundário; pode ser local
ou regional, como é o caso do rio vir a ser contaminado colocando em risco o estuário da Lagoa Mirim; trata-se
de um impacto estratégico pois abrange o interesse coletivo; os efeitos podem ser imediatos ou a longo prazo,
ou seja, os resultados só aparecerão tempos após a ação; podem se apresentar em intervalos cíclicos; podem
ser reversíveis, retornando as condições originais; a duração do impacto pode ser temporária ou permanente,
quando os efeitos perduram após o término da ação.

Nas últimas duas décadas a legislação passou a dar suporte ao tema ambiental, com a Declaração Universal
Dos Direitos Da Água, com a a Lei nº 12.305/10 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Agenda 21, o Plano
Nacional De Resíduos Sólidos – PNRS, os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e a Lei
9795/99 - Educação Ambiental.

A proposta metodológica destes estudos foi mapear o entorno da Ponte Internacional Mauá/Rio Jaguarão,
registrando os pontos que mais apresentam resíduos e riscos, buscando um diagnóstico da realidade,
qualificando e quantificando as informações.

Analisando os dados mapeados, foi constatado que a preservação das águas do rio requer um monitoramento
diário, constante e específico. O comércio do entorno do rio Jaguarão, parece indiferente ao lixo ali localizado,
parece estar incorporado ao cotidiano desses estabelecimentos, comprovando a fragilidade a que as águas do
rio estão expostas. As caixas de sapatos são descartadas sem critério de responsabilidade pelos
estabelecimentos. As caixas de papelão são deixadas com a intensão de que sejam retirados por catadores,
mas isto nem sempre acontece. Lugares neutros como muros e portões são alvo de contínuos descartes. Após a
coleta diária, sempre ficam muitos resquícios de lixo. Parece inexistir a consciência de que as bocas de lobo são
lugares imprescindíveis de serem mantidos limpos, principalmente a uma distância de apenas 50m do rio.
Bolsas plásticas das lojas do Free Shoop e embalagens de produtos comprados lá são descartados nas
proximidades dos hotéis da área analisada. Restos de madeiras e peças de roupa e tecidos complementam o
quadro de risco apresentado às margens do rio Jaguarão.

Apesar da gravidade e complexidade da realidade exposta, a solução é relativamente simples e passível de
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execução. Depende do bicho homem. Seria necessário realizar uma ampla sensibilização, apresentando o
mapeamento realizado, pois na velocidade da vida talvez falte consciência da seriedade da situação. Bastariam
no máximo três minutos no final do expediente, para cada estabelecimento ter o comprometimento de revisar o
que restou de resíduos na frente de seu comércio e retirar para que a cidade amanheça limpa e o rio não corra
riscos. Cada local teria o seu responsável que atuaria como integrante de uma comissão pró rio limpo. Para
alcançar esse objetivo, seria pontual realizar palestras esclarecedoras. Posterior a isso, seria sugestivo
promover uma campanha de lixo zero, com premiações, divulgação e reconhecimento.

Nesse aspecto, haveria uma gama de ganhadores: funcionário, empresa, comunidade e cidade.
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