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Topico 1217 POLUICAO DEFORMA PEIXES NO GUAIBA 
rvillar ax~ambiente 6:07 AM Sep Sr 1995 
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a circ:ular nesta terca-feira ~m Porto AleQre com mais uma serie 
de reportagens sobre a questao das dioxinas ria Riucell, fabrica 
de celulose de eucal iPto instalada no marg~m do Gualba. estuario 
QUE" banha tt C,'i11~•it:a1 galJC::hctn F: PFllll~~ir,'il l~H·pCH"t,:t(JE:lll d e n urr c i a n d o <'.<. 

presenca de dioxinas nos e~1uent€s da ~abrica está no topico 
1104 da conferencia ax.ambiente. () assunto será debatido PEla 
Comissao d~ Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio Grand~ 
do Sul nesta quarta-feira. cii~ 6 de.setembro. 'as 9h. 

Exclusivo 
Poluiçao d~forma peixes no Guaiba 

RePcrtaRem de 
Roberto Villar 

Os peixes do Guaiba apresentam anomalias mcrfolc~icas em frequencias 
maiores do aue em outros locais. As deformacoes se observam principalment~ 
no esqueleto. A conclusao e do professor do De~art~mento de Zoologia da 
Universidade Federal. Luiz Roberto Malabarba. 34 anos. Contratado pela 
Riocell. ele investigou. dur~nte dois anos, 2«000 exem~lares de 60 ~species. 
da Ponta da Cadeia ate Itapua, com mais tres Pesquisadores. dois da PUC e um 
de Centro de Ecülogia da Ufr;s. Apesar dÉ concluidc ha um ano. o estudo 
nunca foi divulgado. 

"Este e o trabalho mfuis completo ,ia realizado sobre os peixes do estuario 
e sera de ~rande utilidaci~ Para o Prc-Guaiba. A veri~icac30 do fator 
causador d8stas anomalias vai depender da analise d~ cada um dos provaveis 
poluidoresu, exPl ica Malabarba Em entrevista exclusiva ao Oi!. hEu ainda 
estou redi~indo as conclusoes e Procurando uma revista Especializada para 
P4bllca-la3"r revelar anteclPando apenas um curto e Preocupante comentaria~ 
no Guaiba ~ um caldoª. Esta nao foi a unica vez que o Jovem cientista 
encontrou deformidades alarmantEs em Peixes. 

O veneno d~ RiocEll 

Em 1988. Lyiz Roberto Malabarba foi Pela primeira vez contratado pela 
Riocell. Na epcca7 ~ empresa tinha um aauario com pei~es. abaste~ido 
constantemente com o efluente tratado" Foram analisados 18 e~emp1ares 
e comProva,ja que quas~ a rnetad~ aPr~sentava alteracces no sistema osseo. 
NO estude ~ao tinha metodon. adv~rt~ o profEssor da Ufr9s" No entanto. 
o Jornal Oi! descobriu o rascunho com as ccncluso~s do trabalho, escrito 
a mac Pelo proPrio pesquis~dcr antes cio relatoriu fin~l sFr redigido para 
a direcao da Fabrica de Celu1os€ <ve.ja a reprociucao>. 

"O efluent~ tratado da Riocell ili uma concentracac de 100% claramfrnte 
Produz um eFeito toxico subl~tal ou crtnico em GeoPhaRUS brasil iensis 
<Cara cartola), QUe se manifEsla pela Presenca das alteracoes no sistema 
ossec descrita$ anteriorment~. Este efeito toxica subletal e clarament~ 
detectado Dela ~1ta frequencia ele 7 tlPos de anomalias na amostra (41.2%) 
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centra uma balxa frequ~ncia de aPenas um tipo de anomalia rio material 
comparativo (4,3%)u. escreveu (_uiz RcbErto Malabarba. 

Tambem foram analisadas Tila~ias <Oerochromis nilot icus). Entre as 
anomalias externas foram encontradas atrofia das nadadeiras. deslocamento 
de mandibula, focinho e corpo encurtados, escoliose na re;iac de pendunculo 
caudal 8 dlsplasia (desenvolvimento anormal) de ostiCS. De~ols destes 
resultados, apresentados em 1989, o enfoque das Pesquisas foi alterado, 
e o Professor Malabarba. da Universidade Federal, Passou a se Preocupar 
com os peixes de todo o Guaiba. Segundo um especialista consultado pelo 
Oi!. esta Pode ter sido uma forma da Rio~ell desviar a atencao da 
comunidade e das autoridades. 

uNao basta fazer e estudo dRs substancias quimicas lancadas Pelas 
industrias. E Preciso ver o resultado do conjunto delas no ria. O 
que imPorta e saber SP a a9ua e toxicar e para isso se fazem os 
bloensaics em organismos vivos#. ensi~a o biologo Paulista 
Samuel Murgel Branca, Pro~essor aposentada da Universidade de 
Sao Paulo cem mais de 20 l ivrcs Publicados. Branco ressalta que 
quando uma anomalia 9rave e descoberta e necessaric aprofundar e 
aumentar as analises. 

'· 

Segundo a tecnica especializada em fabricas de celulose na Fundacao 
Estadual d8 ProtBcao Ambiental. Ana Maria Oestreich. na FEPam realiza 
bioensaics mas nunca encontrou uma toxi~idade aguda r,as algas e Peixes 
e~Postos aos efluentes da Riccelln. De acordo com neta publicada pela 
emPresa. nos resultados de anal ises biologicas realizadas na Ufrgs nao 
apresentam riscos as Pessoas e ao maio ambient~v. Ate hoJe o relatorio 
completo d~ Primeira pesauisa realizada Pelo professor Malabarba em 
1988 e 1989 nos peixes deformados pele efluente d~ fabrica de celulose 
nao foi divul9~do. E os exemplares estudados desapar~ceram. 

Deputados reabrem debate sobre ampl iacac da Riocell Reportagem repercute Em 
todo o pais 

A descoberta da dioxina mais toxica Produzida ~ele homem nos efluentes 
tratados da RiccRll causou uma repercussao em todo pais. e reabriu no 
Estado o polemicc debate sobre a ampliacao da f~brica de celulose. 
.Ju i ze-s , Promot:ors·.;;r c l en t Ls t a s , tt-~cnlc(;-:;;, Politiccls. ;:\mbient,:1.li·::;t;;u;; 
e Jornalistas Procuraram com avidez exemPlares da edicac passada de 
.i orn a I Oi!,. que pu.blico1.1. com ré::-:clu1:;ivid,~d"~ o La u d o do labcw,:\l:cn'·ic> da 
Univ~rsidade de Aachen, na Alemanha. provando a Presenca da dioxina 
2,3,7,8 - Cl4DD nos resíduos que a empresa .Joga diariamente no Guaiba. 
A noticia se espalhou Pele Brasil. 

HEu ~stava no banhe, na minha casa em Sao Paulo, quando ouvi o 
Boris Caso~ falando no .icrnal da SBT sobre as dioxinas da R1ccel1", 
conta o professor Paulo Affonso Lem~ Machado. vice-Presidente do 
Centro IntBrnacional de Direito Ambiental e PrEsidente da Sociedade 
Brasileira de Direito do Meio Ambiente. Em recente visita a Perto AleQre, 
o Promotor de Justica aposentado perguntou a r~presentantes do Ministeric 
Publ l c o ,;,,aucho s;1~ .i a e x i s t; ia u.m;:\ a e a o c on t ra a ,;:.:mpr·,,,~i::,a .. ,.,Sim, .i a 1~Hist:e", 
ouviu Mac::h<':tdc, •• 



LEITURA DOS TdPICOS ALTERNEX EM S de setembro de 1995 PAG 24 
=======================================================;====z================= 

A Perplexidade do maior especialista brasileiro em Direitü Ambient~l 
demonstra a dimensao <las rePercussoes 9eradas p~la descob~rta do .Jornal Oi!. 
uA rePorta9em foi anexada como Prova no processoN, informou a Coordenadora 
da Coorden~dorla das Promotor ias Comunitarias. Sllvia CaPelli. ao anunciar. 
no dia 25 cie agosto. gue o Ministerio Publico havia decidido suspender as 
ne~ociacoefl com a Riocell e prosseRUir com a Acao Civil Publ i~a contra a 
empresa. Eles nao abriram mao do dioxido de cloro na sequencia de 
branqueamento da celulc~e. entao os ecologistas nao quiseram mais 
conversa, transferindo a decisao para a Justica" 

nA materia tem um meritc indiscutiv~l~ o de reacender e debate sobre 
as repercussoes ambientais, economicas, sanitarias e sociais da duplicacao 
da Riocell as margens do estuaric de Guaiba. Felizmente o assunto esta 
novamente ~osto para a sociedade gauchfu. e este credito deve-se a 
1~ e P cw t: ,~Hem p 1.J. b 1 i (: :.::, d "' p ,::;: l o . j rw na 1 O i ! Me n i n ,:) Dr:-: l .l $ ,J ,. d i '!:1 s (,' o d~ p u t; n d o 
estadual Pepe VarRaS, do PT. inte9rante da Comissao de Saude e 
Meio Ambiente. O Parlamentar anunciou nQ Plenario do Palacio Farroupilha 
que convocou uma audiencla publica no legislativo. as 9h do dia 6 de 
setembro, Para r~discutir o 1 icenciamentc da fabrica. 

A repcrtaRem foi tambem distribuida pela Internet. causando RsPanto 
na ~cmunidade brasileira aue vive no exterior. "Meus Pesames aos colegas 
gauchos. vitimas dos adeptos da ideologia do crescimento ilimitado e a 
qualquer custo. No meu estado. o EsPirito Santo, infelizmente tambem 
estamos lascados, cem a desvantag~m de nac ter a~arecido kinda o laudo 
de uma labcratorio alem~o Para desmascarar a impostura da Aracruz Celulose. 
qu~ despeJk resíduos venenosos no mar caPi~aba. Esta empresa destruiu 
matas. capoeiras e restingas Pra Plantar eucal iPto e a~abou com um dos 
ultimes grupos 9enuinos de indios tupis do Brasil. alem de Rerar o 
~amigerado Çedor de rePclho podre"7 escreveu o Jornalista Danilo Fonseca, 
doutorando em Sociologia na American Universit~. em Washington 
(e-mail~ ~onseca@arnerican.edu>. 

Presidente da FePam desm~nte nota PUblic~ Pela Riccell 

A versaa da Riocell S.A. sobre o laudo da Univer~idade de Aachen, 
apontando a Presenca de dioxinas no efluente tratado da fabrica. foi 
divulgada nos principais .Jcrnais do Rio de Janeiro e de Sao Paulo. 
No domingo. dia 20 de BQostc, uma uncta de esclarecimentou pa9a 
dizia que "a Fepam precedeu a analise dess~ dado e naco considerou 
coma risco a saude e ac mele ambiente". O estudo inedito publicado 
na edicao Passada do Oi! revela 3 Pico0ramas do veneno mais taxico da 
familia dos ovganocloradcs nos residuos 1 iquidos JoQados no Guaiba. 

''Isto nac e verdade. Ha risco pava o meio ambiente sim. Nos nao estamos 
de bracos cruzados diante da dioxina da Riocell. A questao e que a Fepam 
tinha que ter agido antes, e nac esPerar um ano para faz~r mais anal isesu, 
alerta a presidente da Fundacao EstadL1al de Protecao Ambiental, 
Verena NYQ3ard. uNos temos que r2sPond€r esta notall. ordenou ela ao seu 
assessor dfr imprensa de confianca. ,iornalista Ne~ Gastai. que acamPanhava 
a entrevis~a. 

No dia 24 de agosto. mais quatro amostras do efluente da empresa foram 
colhidas e enviadas para inst it11ico~s de Pesq11isa na Europa. Quatro dias 
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antes. a prcPria ~mpresa anunciou Para toda o Pais que Nestava propondo 
a real ízacao d8 nova~ analise~ em l3boratorios mundialm~nte reconhecidos". 
A ultima coleta tinha sido feita em .junho de 1994" Na edicao passada. 
rePresentant~s da Riocell disseram qu8 nao sabiam dos resultados de Aachen, 
apontando a Presenca da dioxina 2.3.7.8 - C14DD. "Eles foram avisados Pela 
FePam", desmente NijRaard. 

O episcdio esta causando uma Arande Polemica dentro da Fepam. "A 9estao 
anterior nac deu a devida importbncia aos laudos de Aachen. E eu fui 
informada ~em uma visao global de que significava esta Mnalise no Processcll. 
exalica a Presidente da a9encia ambiental do Estado. llFoi bom acontecer 
isso. Eu conversei com cs .tecnicos e disse que questces como esta nao 
Podem ficar meses a~uardando par~cer Jurldicou. Segundo Verena Nygaard, 
a sociedad&· tem que ficar atenta pois uassim como tem dioxinas nos 
efl11entes da Rioca]l, tem uma montanha de oufros problemas nos residuos 
da fabrica. e tambem dioxinas de outras fontes poluindo D Guaibau. 

Lutzemberger questiona agua do DMAE 

O Presidente da Fundkcac Gaia. Jcse Lutzemberger7 68 anos. esta na Europa. 
fazendo palestras na Alemanha, Suecia, Austria 8 Franca. Na vesPer~ de 
sua viagem, e ecoloRista disse ao Oi! quE ainda nao tinha visto as 
analises da Universidade de Aachen. apontando a prRsenca de dioxinas nos 
efluentes da Riocell, e "nao 9ostaria de fazer comentarias sem estuda-las". 
No entanto. deixou uma Pergunta para~ Pre~eitura de Porto AleAre~ 
ºPor que nfuo analisam a agua patavel, Pois e Guaiba recebe e esgoto de 
5 milhaes cie Pessoas. de torla a bacia hidro~rafica?" 

O receio d~ LutzemberRer em comentar a descoberta da substbncia mais 
toxica da familia dos organoclorados nos efluentes da Riocell se deve 
ao fato dele ser um dos Prestadores de service da fabrica de celulose. 
Quando a estacac de tratam~nta retira a maioria dos ~aluentes dos residuos. 
produz um ledo toxico. onde tambem existem muitas dioxinas. Este materi•l 
e Le v a d o r.>:õ,r,,, o Hort:c, 1~·1cw€~sh,d Ca~.;,:;-;1t,,,, dG p1--·op1,·iedade do 
€Colo9ista-empresario. e depois de recuper~do e vendido. com o nome de 
Adubo Humosul - Terra Enriquecida. pela ~mPresa Vida Produtos 
13 i olo~, i cos t.t d a .. 

O ex-secretario de meio ambiente de Fernar1do Collor alerta que ate 
os d~sinfetantes para Patentes contribuem Para a formacao de dioxinas 
no Guaiba. Na Primeira analise das aguas do estuario, em 1991. o 
Pro~essor Peter Krauss, da Universidade de Tubin~en. na Alemanha, 
constatou n Presenca de 3.5 milionesimos de milhao de gramas (pico9ramas> 
da sub•tancia i,2,3r4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxina na a~ua Potavel 
da Hidraulica de Moinhos d~ Vento. 

nEste e um assunto delicado. Pois nac pod~mos alarmar a populacao. 
Estes valores sac considerados nulos. Se tu escreveres que a a9ua 
Potavel tem dioxinas, vou exiRir que tu ~aloque$ que as Pastas de dente 
tambem temu. diz o diretor do De~artamentc de ARua e Esgoto de Porto 
Alegre, Dieter Wartchow. 38 anos .. O e~uivalent8 taxice da 
HePtaclorcdiber1zodioxina e 100 ve%es m~nor do que a 2.3.7.8-Cl4DD 
encontrada na Riocell. 

t· 
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A agua potavel consumida pelos 1,3 milhao de habitantes da capital 

\ tem crQanoclcrados. Eles se formam devido ao Processo d~ cloracao. 
\D€ acordo com a Portaria 36 do Ministerio da Saude, e permitido ate 
•i00 microAramas destas substbncias toxicas por I itro. Segundo Wartchow, 
10 

DMAE mantem uma media de 8 microgramas, bem abaixe do limite leAal. 
Diari~mentey sao despejadas 1,83 tonelada de cloro nos 518.4 milhoes 
de 1 itros distribuldos pra populacao d~ Porto Ale~re. 

De acordo com a leAislacao. a agua Potavel deve chegar na torneira 
mais distante com 0.2 miligramas de cloro Per 1 itro. Desde o aParecfmento 
de cclEra no Brasil, este valor aumentou Para 0,5 miliRramas. Sem Este 
tratamento, a agua teria colifcrmEs fecais dlstribuindo vetores Potenci~m 
de doencas de veicula~ac hidrica coma verminoses. hepatite B e diarreia. 
Segundo Wartchow, as duas emPresas que atualmente tem vendido cloro Para 
o OMAE llsao a Hidromar. da Riocell. e a Sulfate Ria Grandeu. 

<Os dois paragrafes seguintes foram cortados por falta de esPaco) 

Na Foz da C)iluvio. o Professor Peter Kraus localizou. em 1991, 2.2 
Pico9ramas por litro da mesma dioxina encontr~da no ano Passa nos 
efluentes da Riocell. a 2,3v7,8 - Cl4D0, considerada a substancia mais 
toxica Ja Produzida Pelo homem. Esta contaminacao se devE aos esgotos 
despejados no arroio, ao longo da avenida Jpiranga. Ha poucos metros do 
local analisado Pelo especialista alemao esta o Ponto de captacao de 
aQua da Hidraulica Menino Deus. 

"Nos local izaruos 34 Dentam de alta toxicidade no arroion. revela a 
Reogra~a Carla Simoes Pi~es. Ela ~az Parte da turma de mestrado do 
curso de Ecclo0ia da Ufrgs que realizou no primelrc semestre de 1995 a 
uAvallacao Preliminar das Condlcoes Ambientais da Bacia do Diluvio". 
Segundo Pires. entre os Pontos de maior contamlnacao estac os hospitais 
da PUC e Ernesto Dornelles, alem das imediacc2s do predio do Jornal 
Zero Hera. da RBS. 

i 
b. 


