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O tratamento de esgoto para a
reutilização em processos de
irrigação agrícola pode se tor-
nar uma fonte de recursos e,
ao mesmo tempo, beneficiar a
agricultura, o meio ambiente
e a saúde humana. Essa é a
aposta dos autores do relató-
rio Água Doente, do Programa
das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (Pnuma), lan-
çado ontem no Rio e em Nairó-
bi, Quênia, durante a celebra-
ção do Dia Mundial da Água.

“Esse estudo é uma compila-
ção de dados de diversos órgãos
das Nações Unidas. A novidade é
a maneira como cruzamos as in-
formações para formular um pro-
jeto de gestão de resíduos”, disse
o organizador Christian Nelle-
mann, do Pnuma. Segundo os au-
tores, se fossem destinados ao
reúso de água apenas 25% dos re-
cursos investidos em tratamen-
to, o abastecimento das cidades
poderia aumentar dez vezes.

A ideia é que os 2 milhões de
toneladas de resíduos sólidos
produzidos todos os dias pas-
sem por tratamento para serem
reutilizados na fertilização e irri-
gação de culturas agrícolas. Es-
ses resíduos, despejados direta-
mente em rios, lagos e mares, for-

mam uma massa de 2 bilhões de
toneladas de água poluída.

Um documento recente da
ONU analisa que cada dólar in-
vestido em programas desse ti-
po pode ter retorno financeiro
de até US$ 34, dependendo da
região e da tecnologia emprega-

da. “A poluição das fontes de
água requer que as cidades gas-
tem hoje muito mais dinheiro
em etapas adicionais no trata-
mento para garantir a qualida-
de”, reforça Anna Tibajuka, dire-
tora executiva do Programa das
Nações Unidas para Habitação.

A agricultura representa atual-
mente de 70% a 90% do consu-
mo total de água. E quase meta-
de da matéria orgânica nas águas
residuais vem dessa prática. Es-
se material, rico em potássio, ni-
trogênio e fosfato, poderia subs-
tituir fertilizantes e pesticidas –
um ganho econômico e também
ambiental.

Saúde. O estudo ressalta as van-
tagens para o combate às doen-
ças relacionadas à poluição da
água. É o caso da diarreia, que
mata 2,2 milhões de pessoas por
ano no mundo. Ao menos 1,8 mi-
lhão de crianças menores de 5
anos morrem anualmente por
doenças relacionadas à falta de
qualidade da água, principalmen-
te em países subdesenvolvidos,
onde 90% do esgoto não é trata-
do. O problema também foi abor-
dado pelo secretário-geral da
ONU, Ban Ki-moon. “Essas mor-
tes são uma afronta para a huma-
nidade e minam os esforços de
muitos países”, afirmou.
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● Às margens do Rio Nairóbi, na
capital queniana, a comunidade
de Kibera – a segunda maior da
África e uma das maiores do
mundo – tem apenas sete esta-
ções de higiene, com banheiros e
chuveiros, para 700 mil pessoas.
A defecação é feita ao ar livre e
contamina a água do rio.

Em Mombasa, litoral sul do
país, o esgoto não tratado atinge
o mar e os córregos. Na prisão
de Shimo la Tewa, com 1,5 mil
internos, um programa apoiado
pelo Pnuma está substituindo o
antigo processo de despejo do
esgoto na água por uma pequena
estação de tratamento baseada
na filtração e adição de plantas
que sugam as impurezas da
água. O projeto custou US$ 433
mil (R$ 777 mil). O esgoto trata-
do será usado para criação de
peixes e descargas. / F.F.

1.
O que é graduação?
Forma bacharel, licenciatura
e tecnólogo com carga horá-
ria mínima de 2,4 mil horas.
Gradua para uma profissão.
Permite cursar pós lato sen-
su, mestrado e doutorado.

2.
E diplomação superior?
Formação específica com
carga de 1,6 mil horas. Certifi-
ca para uma função. Permite
cursar pós lato sensu.

Greve dos professores
segue com baixa adesão

Reportagem. Grupo vê galáxia
que produzia 250 sóis por ano

● O ESTADO
NO QUÊNIA

Isis Brum
JORNAL DA TARDE

A Secretaria de Ensino Superior
(Sesu), órgão ligado ao Ministé-
rio da Educação (MEC), determi-
nou ontem que a Uniban suspen-
da a oferta dos “cursos integra-
dos”, que unem sequencial (com
formação específica), gradua-
ção e pós-graduação.

A secretaria considerou irregu-
lar o modelo de ensino adotado
este ano pela universidade, que
prevê, em média, dois a três anos
de curso sequenciado (com ofer-
ta de certificados e diplomação
superior), diploma de gradua-
ção para os que concluírem a for-
mação regular (bacharel ou licen-

ciatura) e o título de especializa-
ção ainda no último ano de estu-
do da graduação para os que cur-
sarem a pós lato sensu.

De acordo com o despacho da
pasta, publicado ontem no Diá-
rio Oficial da União, há “desvir-
tuamento das normas da educa-
ção superior, no que se refere à
oferta de cursos sequenciais, e
ao seu aproveitamento para a
realização de cursos de gradua-
ção e de pós-graduação”. A Uni-
ban foi procurada pela reporta-
gem, mas não se manifestou.

Os alunos que já ingressaram
por esse modelo deverão cum-
prir os conteúdos e as cargas ho-
rárias de um dos níveis de forma-
ção superior. Como a escolha foi
pela graduação, precisarão cum-
prir a carga horária de 2,4 mil ho-
ras e não terão direito à diploma-
ção superior ou a cursar a espe-
cialização antes de se formarem.

O prazo para que a Uniban se
ajuste aos termos do despacho
termina no dia 30 de abril. Caso

não cumpra as exigências, a Sesu
determinará a abertura de um
processo contra a entidade, que
poderá terminar em descreden-
ciamento. De acordo com o cen-
so universitário, a instituição é a
quinta maior do País em número
de matrículas, com 55.674 regis-
tradas em 2008.

Medidas de saneamento. Além
de acabar com os cursos integra-
dos, a Sesu determinou que a
Uniban revise os conteúdos cur-
riculares e a carga horária de ca-
da um dos cursos integrados –
que são a maioria entre os 76 dis-
poníveis, como a própria univer-

sidade anuncia em sua página
na internet. Também exigiu
que o processo seletivo seja
desmembrado entre sequen-
cial, graduação e especializa-
ção.

A universidade terá de di-
vulgar de forma detalhada o
tipo de curso que oferece, a
titulação que cada um dá direi-
to, a matriz curricular e a car-
ga horária de cada um. A Sesu
pediu um cadastro atualizado
de todos os cursos da Uniban.

Os ofícios do processo con-
tra a instituição serão envia-
dos para a Procuradoria da Re-
pública em São Paulo e para o
Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor, do Mi-
nistério da Justiça, para que
cada órgão estude a adoção de
medidas. A Secretaria de Edu-
cação Tecnológica verificará
a regularidade de cursos inte-
grados entre os tecnólogos,
que somam ao menos seis. Se-
gundo o Ministério Público
Federal, há quatro procedi-
mentos contra a Uniban.

A Uninove, que trabalha
com o mesmo modelo de ensi-
no há pelo menos três anos,
também está sendo averigua-
da pelo MEC. “A instituição
está respondendo os questio-
namentos”, disse a secretária
de Ensino Superior, Maria
Paula Dallari Bucci.

MEC obriga Uniban
a suspender oferta de
cursos integrados

Reúso da água ajuda saúde e ambiente

PARA ENTENDER
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Mesmo com a promessa dos sin-
dicatos de acirrar a greve na re-
de de ensino de São Paulo, mui-
tas escolas funcionaram normal-
mente ontem. O Estado entrou
em contato com cem colégios
de todas as regiões da capital.
Deles, 68 não foram atingidos
pela paralisação e apenas 3 esta-
vam completamente parados.

Em 16 das escolas procuradas,
apesar de algumas adesões, os
funcionários dizem que a falta
dos grevistas não afetou a rotina.
Em 13 havia turnos parados ou
os alunos estavam sendo dispen-
sados mais cedo pela falta de do-
centes. Em geral, os turnos no-
turnos são os mais afetados. As
paralisações parciais confun-
dem os próprios funcionários e

prejudicam o calendário dos alu-
nos, que precisam ir à escola pa-
ra não receber falta, mas terão de
repor mais tarde as aulas dos pro-
fessores em greve.

Esta é a terceirasemana de gre-
ve da categoria, que pede reajus-
te salarial de 34%. A manutenção
do movimento foi decidida na
sexta-feira, em uma assembleia
que bloqueou a Avenida Paulis-
ta. O ato foi organizado pelo Sin-
dicato dos Professores do Ensi-
no Oficial de São Paulo
(Apeoesp) em conjunto com ou-
tros órgãos, como o CPP, que re-
presenta docentes aposentados,
e a Udemo, que reúne diretores.

Representantes dos sindica-
tos prometem ir hoje à Secreta-
ria de Educação para tentar nego-
ciar. Uma nova assembleia está
marcada para sexta-feira, desta
vez em frente ao Palácio dos Ban-
deirantes. O secretário da Educa-
ção, Paulo Renato Souza, afir-
mou ontem que não sabia se rece-
beria os sindicalistas. “Ainda
não recebi nenhuma notícia nes-
se sentido e ninguém me pediu
nada.” / COLABOROU MARIANA
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● Em Mumbai, na Índia, falta água
desde junho do ano passado.
FOTO: SAJJAD HUSSAIN/AFP

● Mulher utiliza burro para carregar vasilhames com
água em Cabul, no Afeganistão.
FOTO: RAFIQ MAQBOOL/AP

● Menino busca água em Berhampur, no Estado de Orissa, na Índia. O país sofre com a
escassez de água potável, causada pelo crescimento da população e pela falta de
tratamento de esgoto. FOTO: SAJJAD HUSSAIN/AFP

Comunidade de
700 mil tem sete
estações de higiene

● No Brasil
A água foi um dos temas aborda-
dos na abertura do Fórum Social
Urbano, ontem, no Rio. Uma ma-
nifestação por acesso a sanea-
mento básico prometia formar a
maior fila de banheiro do mundo.

Paralisação entra na 3ª
semana; sem informação,
estudante vai à escola
para algumas aulas, mas
terá de repor outras
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● Afegão carrega latas com água
em Cabul, capital do país.
FOTO: RAFIQ MAQBOOL/AP

Instituição poderá ser
descredenciada caso
não cumpra com as
exigências; universidade
é a quinta maior do País

Relatório da ONU. Tratamento de esgoto para reutilização agrícola também pode gerar renda e beneficiar a agricultura. Falta
de qualidade da água mata, anualmente, 1,8 milhão de crianças menores de 5 anos, principalmente em países subdesenvolvidos

Contaminação. Garoto pula em rio poluído em Nova Délhi, Índia; segundo autoridades indianas, as indústrias ignoram a proibição e despejam dejetos no local
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A16.




