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CARTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

 
O baixo índice de tratamento de esgotos domésticos figura como o mais grave impacto 

ambiental da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos (Rio Grande do Sul), reduzindo as condições de 
qualidade das águas que abastecem cerca de 1,3milhão de habitantes. 

Embora o poder público, no exercício de sua competência legal, engendre esforços para a 
ampliação das redes de coleta e tratamento dos efluentes, o cenário atual apresenta os procedimentos 
mínimos desejáveis para menos de 10% dos esgotos da bacia.  

A população tem se engajado, crescentemente, através de entidades como o Instituto 
Ambiental Daterra de Permacultura e Sustentabilidade, obstinado em disseminar tecnologias sociais 
que visam, entre outras metas, assegurar a segurança hídrica. Sem fins lucrativos, o Daterra, criado em 
março de 2013, atua na defesa dos direitos civis, educação ambiental, desenvolvimento social e 
cultural, publicamente reconhecido. 

A tecnologia social “Jardins Filtradores - Sistema de Saneamento Ecológico”, encaminhado 
a presente seleção do “Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 9ª Edição”, desponta 
como uma alternativa de tratamento ambientalmente eficaz, economicamente viável, de fácil 
reaplicabilidade social, capaz de influenciar diretamente na qualidade das águas da região, com reflexos 
diretos na saúde pública.   

Pelo exposto, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – 
COMITESINOS, já está empenhado com a disseminação da tecnologia dos jardins filtradores e 
recomenda a premiação da proposta ora encaminhada pelo Instituto Ambiental Daterra. 
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