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Gilberto, Ari, Barbara e 
Luzimar: ação em 
defesa dos córregos
do Parque Barigui.
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OPINIÃO

No meio do caminho 
tinha uma ONG

TERCEIRO SETOR

Mais que estreitar 

relações entre 

governos e cidadãos, 

as instituições 

ambientais têm a 

difícil missão de 

mobilizar a sociedade

❚ Desde que emergiram no cená-
rio mundial após o fim da Segun-
da Guerra, as organizações não 
governamentais (ONGs) – nome 
pelo qual as instituições sem fins 
lucrativos são popularmente 
conhecidas – tornaram-se ao 
longo dos anos um dos braços 
mais ativos da sociedade civil 
organizada, sobretudo na ques-
tão ambiental. Responsáveis 
diretas por gerenciar políticas, 
recursos e mobilizar o cidadão 
comum em defesa do planeta, 
elas são hoje mais do que simples 
interlocutoras entre as necessi-

dades da comunidade e a inércia 
dos governos.

No Brasil, segundo o Cadastro 
Nacional de Entidades Ambien-
talistas (CNEA) do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), existem 
hoje 576 organizações ambien-
tais. Desse total, 252 têm sede na 
Região Sudeste; outras 112 ficam 
no Nordeste; 109 no Sul; 66 no 
Centro-Oeste; e 37 na Região 
Norte do país. No Paraná, são 38 
entidades cadastradas, em 
números oficiais. Na prática, es  -
ti   ma-se que existam muito mais: 
desde associações de bairro até 
organizações internacionais.

Reconhecimento
Os próprios governos reconhe-
cem e contam com o trabalho e a 
participação dessas entidades. 
Um exemplo é o Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de Recur-

sos Hídricos (Singreh), criado 
pela Lei 9.433, de 1997 (a Lei das 
Águas), que estabelece um arran-
jo institucional para a gestão 
com  partilhada do uso da água 
no Brasil. O Singreh prevê a par-
ticipação efetiva das organiza-
ções não governamentais na 
orientação das políticas públicas 
como representantes da socieda-
de civil. “Temos construído 
diversas ações com as ONGs, de 
educação ambiental a eventos 
informativos. Temos uma histó-
ria muito positiva e produtiva”, 
destaca Julio Kettelhut, diretor 
substituto de Recursos Hídricos 
da Secretaria de Recursos Hídri-
cos e Ambiente Urbano do MMA.

Kettelhut atribui ainda às 
ONGs a fundamental tarefa de 
cobrar e fiscalizar. “Para você 
implantar um sistema como 
esse, com a diversidade que 

temos, há a necessidade da parti-
cipação da sociedade no proces-
so. Não dá para ficar somente 
nas mãos do poder público”, 
admite. No entanto, ele observa 
que algumas entidades precisam 
incrementar a qualificação téc-
nica de seus integrantes.

Dificuldades
De acordo com Paulo Pizzi, presi-
dente da organização da socieda-
de civil de interesse público 
(Oscip) Mater Natura Instituto de 
Estudos Ambientais, uma das 
maiores dificuldades encontra-
das pelas instituições não gover-
namentais é a falta de financia-
mento para seus projetos. “Hoje 
há um número pequeno de ONGs 
com acesso a recursos, que, na 
maior parte, vêm do poder públi-
co. No Brasil, não se pode doar 
como pessoa física, a não ser para 

entidades filantrópicas (como as
que cuidam de crianças carentes,
por exemplo). Mesmo as empre-
sas sofrem restrições”, comenta.

Apesar disso, Pizzi acredita que 
a conscientização dos cidadãos
brasileiros em relação ao meio
ambiente vem aumentando e se
reflete em práticas diárias de eco-
nomia de recursos naturais e tam-
bém na estrutura das próprias
entidades, que contam com mais
e mais voluntários. Por outro lado,
o dirigente reconhece a existência
de casos de mau uso e até de desvio
de dinheiro público por parte de
algumas instituições, principal-
mente as que recebem doações
parlamentares. “As ONGs que
recebem recursos por convênios
são todas auditadas. O sistema é
até vagaroso. Às vezes, um projeto
não consegue chegar ao final por
causa da burocracia”, revela.

Quem, afinal, vai 
cuidar da água? 

Interatividade
é aposta do
novo site TERESA URBAN

❚ Somos um planeta com quase 
dois terços de sua superfície 
cobertos por água, mas depen-
demos de apenas 0,36% (águas 
doces). Ainda assim, gastamos 
mais do que temos disponível, 
poluímos dez vezes mais do que 
consumimos, desperdiçamos... 
Nesse quadro, a água “ainda dis-
ponível” virou o “ouro azul” do 
século 21 porque, no atual mo  -
delo de consumo, o estoque já 
não é suficiente. A canadense 
Maude Barlow, importante ati-
vista em defesa da água, resu-
me: “A água pertence à Terra, a 
todas as espécies. É um direito 
humano fundamental, não 
uma mercadoria de troca. Deve 
ser preservada para as futuras 
gerações. Se for privatizada, 
quem velará pela natureza? A 
quem interessará que os ani-

❚ Saber das principais novida-
des sobre meio ambiente, 
comentar assuntos em desta-
que, propor soluções criativas, 
tirar dúvidas ou simplesmente 
trocar ideias e informações 
com outras pessoas interessa-
das em preservar nossos rios e 
nascentes. Esse é um resumo do 
que os internautas vão encon-
trar no novo site do Águas do 
Amanhã (www.aguasdoama
nha.com.br) a partir de  segun-
da, dia 14.

Incentivar a participação dos 
leitores e despertar o debate em 
torno dos recursos hídricos é o 
principal desafio do novo ende-
reço eletrônico. Destaque para a 
Comunidade Águas do Amanhã 
– uma espécie de fórum de dis-
cussões onde será possível inte-
ragir com outros usuários. Para 

mais tenham acesso à água ou 
que os ecossistemas se nutram 
adequadamente?”

Um “direito humano funda-
mental” que está longe de ser tra-
tado como tal. Embora se consta-
tem progressos na regulamenta-
ção desse direito – a legislação 
brasileira, por exemplo, estabele-
ce que a água é um bem público e 
que a sociedade deve participar 
de sua gestão –, os esforços para 
assegurar seu suprimento pre-
sente e futuro esbarram em enor-
mes dificuldades.

Em parte, isso decorre da for-
ma como as sociedades huma-
nas trataram a água ao longo da 
história. Muitos ainda lembram 
do conceito aprendido na escola: 
“um líquido insípido, incolor, 
inodoro e infinito...” De outra 
parte, da lentidão das decisões 
governamentais em tomar medi-
das efetivas de proteção aos 
recursos hídricos. Decorrem ain-
da da fragilidade das organiza-
ções da sociedade voltadas para 
o tema. O número de ONGs 
ambientalistas atuantes no país 

vem caindo nos últimos anos. De 
quase mil associações registra-
das na época da Eco-92, o núme-
ro caiu para 580. Pouco enraiza-
das na sociedade, mas com gran-
de capacidade de se fazer ouvir, 
elas suprem, parcialmente, o 
papel de defender o bem comum, 
tentando desesperadamente 
substituir a omissão do poder 
público.

Entretanto, a maior dificul-
dade para assegurar a proteção 
aos recursos hídricos tem origem 
na crônica fragmentação do 
entendimento do modus operandi 
da natureza. Mesmo com todos 
os avanços tecnocientíficos, a 
conservação da biodiversidade e 
sua importância para manter os 
bens ambientais essenciais à 
vida ainda são vistos como exa-
geros. Premidas por suas fragili-
dades e pelos modelos de cresci-
mento econômico a qualquer 
custo, as ONGs só têm um cami-
nho: ir aonde o povo está e infor-
mar, falar, explicar, comprovar, 
mobilizar. Sem conhecimento, a 
sociedade não se mobiliza; sem 

essa mobilização, as ONGs ape-
nas ajudam a manter as aparên-
cias e a água se transformará em
produto raro, caro e pouco aces-
sível.

E como o desolado persona-
gem da história infantil “Os rios
morrem de sede”, escrita há qua-
se 30 anos por Wander Piroli,
continuamos constatando o
desaparecimento dos rios de nos-
sa infância e dizendo para os
meninos de hoje que ali, no fun-
do do quintal, tinha uma nascen-
te, uma sanga, um córrego...
Sabemos que a disponibilidade
de água não pode virar lembran-
ça, como floresta com araucária,
ar puro, verões estáveis, brinca-
deiras na chuva, frutas com
sabor ou cereais não transgêni-
cos. Para a água ser tema do ama-
nhã, a sociedade deve começar a
mudar agora.

Teresa Urban é jornalista, ambientalista e 

autora de Missão (Quase) Impossível: aventuras 

e desventuras do movimento ambientalista no 

Brasil (Fundação Peirópolis; 2001), entre outros 

livros.

isso, basta se cadastrar no pró-
prio site. Além de interagir com 
a comunidade, você poderá 
enviar vídeos e fotos de temas 
ambientais.

Conteúdo
Além disso, o site traz uma gama 
variada de conteúdos jornalísti-
cos e promocionais, incluindo 
reportagens e material audiovi-
sual exclusivo. Você também 
encontra links para as páginas 
do Águas do Amanhã no Face-
book e Twitter e pode se inscre-
ver no nosso boletim eletrônico 
para receber as principais notí-
cias via e-mail. 

Há espaço também para uma 
agenda de eventos sobre meio 
ambiente na qual você pode man-
dar a sua sugestão. Mais: está dis-
ponibilizada uma biblioteca com 
links relacionados aos recursos 
hídricos, indicando sites de uni-
versidades, ONGs, agências de 
governo, empresas e até estudos 
acadêmicos.

Acesse e aproveite! Este novo 
espaço é todo seu.

Christian Rizzi/Gazeta do Povo
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Fax: (41) 3321-5472. Comercial: (41) 3321-5291. Marketing: (41) 3321-5854. Fax: (41) 3321-5300. Endereço: Rua Pedro Ivo, 459. CEP: 80.010-020. E-mail: aguas@rpc.com.br. Site: www.aguasdoamanha.com.br. 
Twitter: http://twitter.com/aguasdoamanha. Não pode ser vendido separadamente. 

Manifestação da ONG WWF-Brasil em março de 2008 nas 
Cataratas do Iguaçu. A faixa cita um velho, porém 
atualíssimo, provérbio chinês.

576
instituições 
sem fins 
lucrativos com 
foco no meio 
ambiente estão 
cadastradas no 
Ministério do 
Meio Ambiente. 
No Paraná, 
existem 38
ONGs regis-
tradas. Elas 
representam 
35% das 109 
da Região Sul.



águas do amanhãGAZETA DO POVO DOMINGO, 13 DE FEVEREIRO DE 2011 3

PARCERIA 

De olho na 

conservação de um 

dos principais 

mananciais do Alto 

Iguaçu, projeto 

aproxima a pesquisa 

científica da 

comunidade local

❚ Uma revolução silenciosa está 
ocorrendo ao longo da bacia do Rio 
Verde, um dos principais manan-
ciais da Grande Curitiba. Há pouco 
mais de dois anos, um estudo inter-
disciplinar que envolve institui-
ções governamentais, pesquisado-
res de diversas áreas e a comunida-
de local vem elaborando um am -
plo diagnóstico das condições 
socioambientais da região, mape-
ando problemas, antecipando difi-
culdades e sugerindo soluções 
para conservar o potencial hídrico 
e econômico da área. Se for abraça-
da pelo poder público e pela socie-
dade, a iniciativa tem potencial 
para gerar renda sem comprome-
ter a natureza, transformando-se 
em um modelo de gestão a ser 
replicado.

A ideia nasceu de um pedido da 
Petrobras, que contratou a Univer-
sidade Federal do Paraná (UFPR) 
para elaborar o estudo. Geradora 
de passivos ambientais, a estatal 
– que utiliza a água do Rio Verde 
na Refinaria Presidente Vargas 
(Repar), em Araucária – queria 
saber as condições da bacia, agindo 
preventivamente para garantir a 
demanda futura de seu reservató-
rio, que já teve problemas com o 
afloramento de algas, em 2005, 
por causa da poluição. Como tam-
bém utiliza o manancial para abas-
tecimento público, inclusive com 
previsão de ampliar a captação, a 
Companhia de Saneamento do 
Paraná (Sanepar) virou parceira do 
projeto.

Risco
O risco de degradação da água e a 
diminuição da disponibilidade 
hídrica da bacia são fatores que 
preocupam. “Isso implicaria cus-
tos adicionais para buscar água em 
outros mananciais. Fora isso, signi-
ficaria uma pior qualidade de vida 
e o empobrecimento da fauna e da 
flora”, explica o engenheiro am  -
biental Eduardo Gobbi, coordena-
dor do projeto e professor da UFPR. 
Segundo ele, a pesquisa tem gera-
do informações técnicas impor-
tantes e o trabalho em parceria das 
instituições é promissor. Isso sem 
falar do envolvimento direto da 
universidade – um dos principais 
atores da sociedade civil – na 
empreitada. “A academia, por res-
peitar o livre pensar e por formar 
profissionais, é um local privile-
giado para auxiliar a sociedade a 
melhorar sua relação com o meio 
ambiente”, avalia Gobbi.

Mudar a mentalidade de quem 
vive na região da bacia, situada 
dentro da Área de Proteção Am   -
biental (APA) do Rio Verde, é um 
dos grandes desafios. Até porque, 
muitos moradores de Campo Lar-
go, Campo Magro e Araucária – 
municípios drenados pelo Verde 
– ainda não desenvolveram uma 
relação de identidade com o meio 
em que vivem. A opinião é da 
pedagoga e educadora socioam-
biental Maria Luiza Wiederkehr, 
que conduziu uma pesquisa nas 
comunidades locais. Entre as per-
guntas estava: “Quem você consi-
dera responsável pelo estado do 
rio?”. Para 62% dos entrevistados, 
a culpa é do governo. Apenas 7% 
assumiram a responsabilidade. 
“Parece-me que es     se é o ponto prin-
cipal para uma ação de educação 
socioambiental”, avalia a pesqui-
sadora. Para ela, ações nesse sen     -
tido ainda são tímidas.

Segundo Wiederkehr, para me   -
lhorar as condições da bacia seria 
preciso que a Sanepar agisse com 
mais firmeza na preservação dos 
mananciais e que a questão ambien-
tal fosse associada à sustentabilida-
de econômica. “Todos precisam ver 
ganhos em preservar.”

Exploração sustentável torna-se 
realidade para produtores
❚ Se por um lado existem aque-
les que ainda não despertaram 
para a necessidade de preservar 
o lugar onde vivem, por outro 
há quem mudou seus hábitos e 
virou protagonista na explora-
ção sustentável da bacia do Rio 
Verde. Descendentes de polone-
ses e morando há gerações na 
região, a família do agricultor 
Geraldo Wizbicki é um exem-
plo disso. Eles encararam o 
desafio de trocar a tradicional 
produção de batata por milho e 
soja, que são culturas menos 
impactantes, principalmente 
quando se utiliza técnicas de 
manejo adequadas, como o 
plantio direto. Dessa forma, o 
solo não é tão agredido, o que 
evita a erosão e o assoreamento 
dos rios.

“Teve gente que não conse-
guiu fazer essa transição”, confi-
dencia Wizbicki, que esperou 
quatro anos para que a terra se 
recuperasse e voltasse a produzir 
pelo novo sistema. Nos primei-
ros anos a colheita foi minguada, 
mas a espera valeu a pena. Atu-
almente, ele colhe até 90 sacas de 
soja por hectare. O uso de agrotó-

xicos continua, porém a quanti-
dade de produto aplicado dimi-
nuiu e os intervalos de pulveri-
zação aumentaram. Além disso, 
os agricultores da região não cap-
tam mais a água diretamente dos 
rios, evitando contaminá-los. 
Resultado: a pesca é farta nos 
arredores da propriedade.

Wizbicki vê com bons olhos a 
mudança de atitude de boa parte 
de seus colegas. “Antigamente 
éramos inimigos da natureza, 
hoje somos parceiros. Às vezes, a 
gente se envergonha de ser agri-
cultor com o que ainda se faz por 
aí. Mas mudou a mentalidade. 
Hoje você vê uma queimada e 
fica pensando o que o cara tá 
fazendo ali”, comenta.

Racional
Outro que resolveu usar a natu-
reza a seu favor, e de maneira 
racional, foi o empresário Estefa-
no Dranka. Ele extrai da própria 
mata nativa plantas medicinais 
– como espinheira santa, 
ginkgo biloba e guaco – e depois 
as manufatura e comercializa. 
“Antes, a área era tudo roça de 
milho, batata e feijão e tinha um 

pouco de gado também. A chuva 
levava a terra para baixo e a água 
não infiltrava mais no solo”, con-
ta o produtor. Com a mudança, 
os custos de manutenção da área 
diminuíram e, de quebra, ele 
descobriu um filão de mercado 
mais rentável.

“Bem conduzido, dá mais 
dinheiro que qualquer lavoura, 
e não tem revolvimento do solo, 
nem agrotóxicos”, explica o 

engenheiro agrônomo Benno 
Henrique Weigert Doetzer, coor-
denador estadual de meio am -
biente do Instituto Paranaense 
de Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Emater). A instituição 
vem ajudando os produtores da 
região a explorar a f loresta sem 
devastá-la. “A ideia é que essa 
alternativa de renda incentive o 
proprietário a preservar”, escla-
rece o geógrafo Adair Rech.

Mudança
Para Renato dos Santos, que tra-
balha e mora na propriedade de 
Estefano Dranka, a mudança 
pode ser sentida no ar. “Está mais 
fresco”, garante. Além disso, a 
água do poço, que havia secado, 
voltou. “Hoje a gente só usa a 
roçadeira. Antes, passávamos a 
tobata (trator para revirar o solo). 
Agora basta cuidar, e depois 
colher”, comemora.

De acordo com Benno Doet-
zer, infelizmente muita gente
ainda insiste em lançar mão de
técnicas equivocadas, esgotando
o solo, desperdiçando insumos e
inviabilizando economicamente
o negócio. “Cerca de 20% da bacia
precisa ser readequada. São áreas
superutilizadas que precisam
fazer a reconversão dos sistemas
de produção para culturas menos
impactantes”, sentencia.

“A academia, por 
respeitar o livre pensar e 
por formar profissionais, é 
um local privilegiado para 
auxiliar a sociedade a 
melhorar sua relação com 
o meio ambiente.”
Eduardo Gobbi, professor da UFPR e coordenador do projeto do Rio Verde. O reservatório da Repar no Rio Verde, em Araucária, virou um grande laboratório a céu aberto: pesquisa pode salvar mananciais.
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Gilberto Wizbicki cultiva milho e soja na bacia do Verde. Renato afirma que a mata recuperada trouxe água e ar puro de volta.
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Verde que te
quero “verde”
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A coletividade 
mostra a sua força

SOCIEDADE CIVIL

Com organização e 

boas ideias, cidadãos 

lideram movimentos 

para cobrar soluções 

em benefício do meio 

ambiente

❚ Ficar esperando passivamente a 
ação dos governantes deixou de 
ser uma opção para muitos cida-
dãos paranaenses. Eles descobri-
ram na mobilização coletiva 
uma forma mais eficiente de exi-
gir seus direitos e recuperar o 
meio ambiente, ao menos nas 
comunidades onde vivem. Seja 
com a implantação de projetos 
“verdes”, como um condomínio 
ecológico, ou insistindo com as 
autoridades para tentar despo-
luir um córrego, essa gente tem 
feito milagres.

Um bom exemplo é o condo-
mínio ecologicamente correto 
que está surgindo na área rural 
de Piraquara, na região metropo-
litana de Curitiba. Não, não se 
trata de uma estratégia de 
marketing de alguma incorpora-
dora. A ideia, na verdade, é sim-
ples. Um grupo de amigos apai-
xonados pela natureza resolveu 
comprar terrenos na mesma 
região, próximo às nascentes do 
Rio Iraizinho. Atualmente, são 
22 pessoas com imóveis compra-
dos na região.

Impacto
Nas propriedades, tudo é pensado 
para reduzir o impacto ambiental: 
a maior parte da vegetação nativa 
está preservada; o esgoto é tratada 
por sistemas com raízes de plan-
tas; a água utilizada vem de poços 
artesianos ou é captada da chuva; 
e as paredes das construções são de 
tijolos de solo-cimento (que não 
são aquecidos em fornos, portanto 
sem emitir gases na atmosfera); 
entre outras soluções. Além disso, 
a intenção é formar um corredor 

de biodiversidade até a Serra do 
Mar a partir das matas de cada pro-
priedade.

“A ‘ecovila’ é uma proposta de 
viver em harmonia com a natu-
reza. Estamos construindo um 
modelo para mostrar às pesso-
as”, explica Jorge Grando, que há 
três décadas milita na causa 
ambientalista – ele é o criador 
no Paraná do Dia do Rio, come-
morado em 24 de novembro. 
Grando conta que antigamente, 
naquela região, funcionava uma 
grande saibreira e um lixão. “Na 
parte mais alta já conseguimos 

abrir poços, na parte baixa, não. 
Ainda existe um passivo ambien-
tal”, justifica o técnico em sane-
amento Albino Eliseu da Silva, 
outro condômino do lugar.

A ideia de morar em um 
am biente que respeita a natureza 
atraiu também os empresários 
Gilmar Reinert e Murilo Chemin. 
“Deixei a maior parte da minha 
área preservada. Se fosse para 
mexer, eu ficaria onde estava”, 
justifica Reinert. “Aqui a qualida-
de de vida é totalmente diferen-
te”, ressalta Chemin. Jorge Gran-
do vai mais longe e fala em cuidar 

da região serrana. “Se não fizer-
mos um cinturão de proteção, 
amanhã ou depois teremos casi-
nhas lá e vamos noticiar desaba-
mentos como os que ocorreram  
no Rio de Janeiro”, adverte.

ONGs
Jorge Grando e o educador am  -
biental Irineu Nogueira, que 
também mora na “ecovila”, são 
integrantes da Associação Para-
naense de Preservação Ambien-
tal do Rio Iguaçu e Serra do Mar 
(APPAM), uma organização sem 
fins lucrativos que ajuda a im  -

plementar ideias ecológicas na 
região, como um projeto socio-
ambiental para transformar o 
vime em fonte de renda para 
moradores de áreas como o Gua-
rituba, em Piraquara.

“O trabalho ambiental você 
não vê, sente”, pontua Nogueira. 
Segundo ele, o desafio do terceiro 
setor, de modo geral, é dissemi-
nar projetos sem ficar fazendo 
autopromoção e melhorar o diá-
logo entre as instituições. “Existe 
um certo distanciamento entre as 
ONGs. É raro você ter um encon-
tro para trocar ideias”, lamenta.

Se devastar,
eles vão berrar

Rede local tem 
quase 30 anos 
de uso

Em defesa dos 
córregos do 
Parque Barigui

Mutirão faz a 
diferença no 
Bacacheri

❚ “Quem cala, consente; por isso 
a gente berra!” É com esse lema 
bem-humorado que um grupo 
de estudantes paranaenses deci-
diu arregaçar as mangas e botar 
a boca no trombone, ou melhor, 
no megafone em defesa das cau-
sas ambientais. Formado no iní-
cio do ano passado por universi-
tários de diferentes cursos e ins-
tituições, o Ecoberrantes é um 
exemplo de que a mobilização 
dos jovens em prol da natureza 
pode fazer barulho.

Tudo começou depois de 
uma passeata da campanha “Os 
Exterminadores do Futuro”, 
promovida pela ONG SOS Mata 
Atlântica, em Curitiba. Na oca-
sião, cerca de 150 estudantes 
saíram às ruas para protestar 
contra a proposta de mudança 
do atual Código Florestal – que 
deve ser discutida neste ano 
pelo Congresso. Se aprovado, o 
novo texto, entre outras coisas, 
vai permitir a redução da mata 
ciliar no entorno dos rios.

“A campanha acabou, mas 
queríamos continuar”, justifica 
Demian Barcellos, 20 anos, estu-
dante de Engenharia Ambiental 
da Pontifícia Universidade Cató-
lica do Paraná (PUCPR). “A gente 
viu que tinha uma identidade e 
que podia discutir outras ques-
tões ambientais”, explica Bhian-
ca Degennaro Blanco, 19, aluna 
de Biologia da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). Atual-
mente, o grupo é formado por 12 
jovens, incluindo estudantes de 
Artes Cênicas, Ciências Sociais, 
Comunicação Social e até do 
ensino médio.

Mobilização
Em relação ao interesse da juven-
tude pela política e pelas causas 
ambientais, os ecoberrantes são 
críticos. “Tem de fazer um traba-
lho constante de mobilização. O 
jovem está acostumado a ficar 
quieto”, provoca Demian. “Mas 
em termos ambientais, o pessoal 
está mais antenado”, pondera 
Ricardo Borges, 19, aluno de 
Engenharia Ambiental e Enge-
nharia Florestal da UFPR.

Para 2011, a luta dessa turma 
deve se concentrar ainda mais na 
defesa do Código Florestal, que 
certamente vai gerar debates 
acalorados em todo o país. “Que-
remos sair desse rótulo de ‘eco-
chatos’. Não somos necessaria-
mente contra uma reforma do 
código”, explica Ricardo. Segun-
do ele, a mudança da legislação 
precisa ser melhor  discutida 
com a sociedade e ser feita com 
base em critérios técnicos, não 
políticos.

Além de continuar a promo-
ver protestos, o movimento pre-
tende incrementar sua atuação 
dentro das universidades, incen-
tivando debates e fazendo pales-
tras para sensibilizar os jovens. E 
mais: já iniciaram contatos com 
políticos locais para tentar mon-
tar uma “bancada ambientalis-
ta” na Assembleia Legislativa do 
Paraná. “Queremos ter algo lá 
dentro para nos dar mais voz”, 
justifica Bhianca. “Somos politi-
zados, mas o grupo é apartidá-
rio”, avisa Alberto Netto, 28, que 
cursa Zootecnia na UFPR.

Outro ponto que chama a 
atenção do grupo é a poluição de 
nossos rios, conforme explica o 
estudante de Engenharia 
Ambiental da UFPR Luiz Henri-
que Schaffer, 23. “A gente vê uma 
estação de tratamento de esgoto 
devolvendo ao rio um efluente 
com a mesma qualidade que 
recebeu, ao invés de melhorá-
lo”, sentencia. “Tem muita coisa 
a ser feita”, acrescenta Alberto. E 
tem mesmo.

Acesse o blog do Ecoberrantes: http://ecober

rantes.weebly.com

❚ De acordo com a Sanepar, gran-
de parte da área no entorno do 
Parque Barigui possui redes cole-
toras de esgoto feitas de cerâmica. 
A durabilidade desse material 
varia de 50 a 60 anos – a mesma 
dos tubos de PVC usados normal-
mente para substituir as tubula-
ções rompidas. Na região do par-
que, as redes têm, em média, 30 
anos de uso: metade da vida útil.

O engenheiro Ernani José 
Ramme, coordenador de opera-
ções de redes da Unidade Regio-
nal Curitiba Norte da Sanepar 
explica que não há um projeto 
para trocar todas as redes de cerâ-
mica. “Só quando verificamos 
que há muito problema de rom-
pimento, daí fazemos uma fil-
magem da rede e depois troca-
mos”, revela. No caso de vaza-
mentos pontuais, é feita apenas 
a manutenção.

Segundo Ramme, as causas 
para o rompimento das tubula-
ções de cerâmica variam desde a 
infiltração de raízes de árvores 
até o deslocamento dos canos 
por causa das enxurradas. Mas o 
principal motivo de rompimen-
tos tem a ver com o que as pesso-
as jogam na privada. “Papel higi-
ênico, fios de cabelo, gordura, 
fraldas, panos... Isso entope a 
rede, que estoura e vai cair tudo 
no córrego”, explica.

No caso de rompimentos ou 
problemas na rede coletora de 
esgoto, a Sanepar orienta a popu-
lação a sempre informar a com-
panhia através do telefone 115. 
Mesmo assim, os serviços de ma -
  nu   tenção podem demorar, pois 
a empresa tem apenas dez equi-
pes (20 pessoas) para atender 39 
bairros na parte Norte de Curiti-
ba. A área entorno do Parque 
Barigui possui, segundo a Sane-
par, 92,5% de cobertura de rede 
de coleta e tratamento de esgoto.

❚ Bastam alguns minutos de cami-
nhada pelo Parque Barigui ao lado 
do protético dentário e líder comu-
nitário Ari Becker para perceber a 
sua popularidade. Entre “bons- 
dias” e “tudo bem”, ele relata as 
diversas brigas que comprou – ao 
lado dos colegas da Associação dos 
Moradores e Amigos do Parque 
Barigui (AMAParque) – com os vi -
 zi   nhos, prefeitura de Curitiba e 
Companhia de Saneamento do 
Paraná (Sanepar) para despoluir os 
córregos da região.

Entre vitórias e derrotas, o saldo 
é positivo: conseguiram reduzir a 
poluição do Córrego Quero-Quero e 
do Córrego do Bosque, que passam 
nos fundos do Museu do Automó-

❚ Até o início da década de 2000, 
o Rio Bacacheri era um estorvo 
na vida de quem morava às suas 
margens. O fedor, o lixo acumu-
lado e as infestações de ratos e 
baratas incomodavam a vizi-
nhança. “Não havia coletores-
tronco (tubulações centrais que 
levam os efluentes até a estação 

Formado por estudantes de várias instituições, o Ecoberrantes é prova de mobilização juvenil em prol do meio ambiente.

Em Piraquara, os moradores da “ecovila” posam com a Serra do Mar ao fundo. Melhorar a própria qualidade de vida e preservar a natureza motivaram a iniciativa.

O Córrego Quero-Quero, no Parque Barigui, ainda está poluído, mas ao menos a rede de esgoto foi ampliada. No Rio Bacacheri, os peixes voltaram a aparecer.

Luiz Bernardina, à esquerda, e os amigos do Rio Bacacheri comemoram a melhor qualidade de água. Muita coisa, porém, ainda precisa ser feita.

“Se não fizermos um cinturão de proteção, amanhã ou depois 
teremos casinhas na Serra e vamos noticiar desabamentos como os 
que ocorreram no Rio de Janeiro.”
Jorge Grando, ambientalista.

22 de 
março,
Dia Mundial da 
Água, será a 
data do terceiro 
Fórum Águas 
do Amanhã, 
que vai reunir 
em Curitiba 
representantes 
da sociedade 
civil – ONGs, 
universidades, 
associações, 
entre outros – 
para promover 
palestras 
e debates 
em torno da 
preservação 
dos recursos 
hídricos. Mais 
informações em 
breve no site 
www.aguasdo
amanha.
com.br.

de tratamento) no bairro. Ia tudo 
para o rio”, recorda o militar apo-
sentado Luiz Tadeu Seidel Ber-
nardina, líder comunitário e 
presidente da Associação dos 
Moradores do Bacacheri (Asso-
lar). A situação ficou tão preta 
que, um belo dia, alguém deu a 
ideia de “entubar” o rio mori-
bundo. 

Para evitar um crime ambien-
tal ainda mais grave, Luiz Bernar-
dina iniciou, em 2003, o projeto 
Amigos do Rio Bacacheri (Amiri-
ba), que acabou virando um exem-
plo de como envolver a comunida-

de na defesa do patrimônio natu-
ral. Ao buscar parcerias com 
Ministério Público, prefeitura de 
Curitiba e Sanepar – que acabou 
investindo mais de R$ 2 milhões 
na região –, foi possível desenvol-
ver ações de regularização de esgo-
tos, atividades de educação 
ambiental e retirada de lixo.

Resultado
A pressão sobre o poder público 
também deu resultado. Em 
2003, havia 63,2% de cobertura 
de rede de esgoto no Bacacheri. 
No final de 2007, 92,3% dos 

efluentes eram coletados e trata-
dos. Atualmente, até a fauna vol-
tou a fazer parte da paisagem. “O 
rio era tão poluído que a gente 
não suportava o cheiro. Hoje tem 
até peixe”, diz a aposentada Zel-
ma Rodrigues Santos. Porém ain-
da há muito a fazer. Na região do 
bairro Boa Vista, mais acima, a 
situação não é das melhores. “Já 
mandei para o MP foto do esgoto 
jorrando no rio”, conta Luiz Ber-
nardina.

Apesar dos avanços, a comu-
nidade sente que ainda há muito 
a ser feito. “Pior é a fiscalização. 

Estamos sempre cuidando, mas 
demora até detectarmos um pro-
blema, contatar as autoridades e 
eles virem reparar o dano”, expli-
ca o comerciante Geraldo Lauda-
rio Bastos. Na opinião dele, os 
moradores precisam participar 
mais. O lixo nas margens dimi-
nuiu bastante, mas continua a 
gerar transtornos. “Cheguei a 
brigar com gente que estava 
jogando animal morto”, revela a 
dona de casa Rosa Nascimento.

Para Sandra Maria dos Santos 
Bernardina, conselheira da Asso-
lar, instigar a participação popu-

lar é um objetivo de longo prazo.
“Não é simples, por isso é preciso
fazer um trabalho também nas
escolas”, pontua. Neste caso, o
projeto contou com o apoio da
UniBrasil. De acordo com Larissa
De Bortolli Chiamolera Sabbi,
coordenadora do curso de Ciên-
cias Biológicas, além de realizar
palestras, a instituição levou alu-
nos e professores para analisa-
rem a qualidade da água do rio.
“Com isso você mostra para a
comunidade que o conhecimen-
to pode chegar não só para quem
está aqui dentro”, explica.

vel. “Curitiba tem um problema em 
algumas áreas mais antigas. As 
manilhas são feitas de barro e que-
bram muito fácil, e a Sanepar não 
faz manutenção”, critica Becker.

Estrago
A luta do ambientalista começou 
em 2006, quando ele fotografou o 
estrago que esgotos clandestinos e 
redes rompidas estavam fazendo 
nos rios e levou tudo ao conheci-
mento das autoridades. “Havia 
alguns esgotos irregulares, mas a 
Sanepar ‘chegou junto’ e mandou 
regularizar. Eram poucos”, expli-
ca. Atualmente, o Córrego Quero-
Quero ainda mostra sinais de 
degradação, enquanto o do Bos-
que está com a água mais limpa. 
Até os peixes voltaram! Antes, 
segundo Becker, não havia rede 
coletora em alguns trechos próxi-
mos ao parque. “Você não vai acre-
ditar, mas até o prédio da Secreta-
ria de Meio Ambiente aqui perto 

não tinha”, afirma.
Mas não é só a inoperância do 

poder público que contribui para 
a degradação ambiental. A falta de 
envolvimento e atitude da própria 
comunidade tem sido o principal 
desafio dos vizinhos do Barigui. 
Muitas residências e até o comér-
cio local direcionam a água da 
chuva para a rede de esgotos, o que 
provoca transbordamentos, mau 
cheiro e contaminação das águas. 
Isso sem falar do lixo atirado à sar-
jeta e às margens dos cursos flu-
viais. “A xepa de cigarro que se joga 

na Praça da Ucrânia vem parar 
aqui no Rio Barigui”, explica o 
líder comunitário.

Educação
Para a comerciante Barbara Finger-
le Ramina, presidente da AMAPar-
que, e Gilberto Walski, militar apo-
sentado e membro da associação, a 
mudança de comportamento só 
virá com educação. “Isso pode 
começar nas escolas. Muitas vezes, 
as próprias crianças reeducam os 
pais”, constata Ramina. “Hoje as 
pessoas estão pouco preocupadas. 

Nem olham como está a água ali no 
córrego”, lamenta Walski. “Falta 
engajamento. A consciência de 
que se pode fazer alguma coisa ain-
da é pequena”, sentencia a admi-
nistradora Luzimar Aizental, 
moradora da região.

O impacto gerado pelo descaso 
das pessoas não se reflete apenas 
em alagamentos, mau cheiro e 
paisagens degradadas. “O meu 
problema é com as ratazanas, e 
acho que vem disso”, reclama a 
fisioterapeuta Zeola Tonin, indi-
cando o Córrego Quero-Quero, 
que passa ao lado da casa dela. E 
por falar em casa, a mudança, 
segundo Barbara Ramina, deveria 
começar por aí, com atitudes coti-
dianas. Ela, por exemplo, usa pou-
cos produtos de limpeza – de 
preferência biodegradáveis – e 
ainda coleta a água da chuva para 
dar descarga ou regar o jardim. 
Medidas simples, mas que fazem 
a diferença.

“Hoje as pessoas estão 
pouco preocupadas. Nem 
olham como está a água 
ali no córrego.”
Gilberto Walski, militar aposentado.
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A coletividade 
mostra a sua força

SOCIEDADE CIVIL

Com organização e 

boas ideias, cidadãos 

lideram movimentos 

para cobrar soluções 

em benefício do meio 

ambiente

❚ Ficar esperando passivamente a 
ação dos governantes deixou de 
ser uma opção para muitos cida-
dãos paranaenses. Eles descobri-
ram na mobilização coletiva 
uma forma mais eficiente de exi-
gir seus direitos e recuperar o 
meio ambiente, ao menos nas 
comunidades onde vivem. Seja 
com a implantação de projetos 
“verdes”, como um condomínio 
ecológico, ou insistindo com as 
autoridades para tentar despo-
luir um córrego, essa gente tem 
feito milagres.

Um bom exemplo é o condo-
mínio ecologicamente correto 
que está surgindo na área rural 
de Piraquara, na região metropo-
litana de Curitiba. Não, não se 
trata de uma estratégia de 
marketing de alguma incorpora-
dora. A ideia, na verdade, é sim-
ples. Um grupo de amigos apai-
xonados pela natureza resolveu 
comprar terrenos na mesma 
região, próximo às nascentes do 
Rio Iraizinho. Atualmente, são 
22 pessoas com imóveis compra-
dos na região.

Impacto
Nas propriedades, tudo é pensado 
para reduzir o impacto ambiental: 
a maior parte da vegetação nativa 
está preservada; o esgoto é tratada 
por sistemas com raízes de plan-
tas; a água utilizada vem de poços 
artesianos ou é captada da chuva; 
e as paredes das construções são de 
tijolos de solo-cimento (que não 
são aquecidos em fornos, portanto 
sem emitir gases na atmosfera); 
entre outras soluções. Além disso, 
a intenção é formar um corredor 

de biodiversidade até a Serra do 
Mar a partir das matas de cada pro-
priedade.

“A ‘ecovila’ é uma proposta de 
viver em harmonia com a natu-
reza. Estamos construindo um 
modelo para mostrar às pesso-
as”, explica Jorge Grando, que há 
três décadas milita na causa 
ambientalista – ele é o criador 
no Paraná do Dia do Rio, come-
morado em 24 de novembro. 
Grando conta que antigamente, 
naquela região, funcionava uma 
grande saibreira e um lixão. “Na 
parte mais alta já conseguimos 

abrir poços, na parte baixa, não. 
Ainda existe um passivo ambien-
tal”, justifica o técnico em sane-
amento Albino Eliseu da Silva, 
outro condômino do lugar.

A ideia de morar em um 
am biente que respeita a natureza 
atraiu também os empresários 
Gilmar Reinert e Murilo Chemin. 
“Deixei a maior parte da minha 
área preservada. Se fosse para 
mexer, eu ficaria onde estava”, 
justifica Reinert. “Aqui a qualida-
de de vida é totalmente diferen-
te”, ressalta Chemin. Jorge Gran-
do vai mais longe e fala em cuidar 

da região serrana. “Se não fizer-
mos um cinturão de proteção, 
amanhã ou depois teremos casi-
nhas lá e vamos noticiar desaba-
mentos como os que ocorreram  
no Rio de Janeiro”, adverte.

ONGs
Jorge Grando e o educador am  -
biental Irineu Nogueira, que 
também mora na “ecovila”, são 
integrantes da Associação Para-
naense de Preservação Ambien-
tal do Rio Iguaçu e Serra do Mar 
(APPAM), uma organização sem 
fins lucrativos que ajuda a im  -

plementar ideias ecológicas na 
região, como um projeto socio-
ambiental para transformar o 
vime em fonte de renda para 
moradores de áreas como o Gua-
rituba, em Piraquara.

“O trabalho ambiental você 
não vê, sente”, pontua Nogueira. 
Segundo ele, o desafio do terceiro 
setor, de modo geral, é dissemi-
nar projetos sem ficar fazendo 
autopromoção e melhorar o diá-
logo entre as instituições. “Existe 
um certo distanciamento entre as 
ONGs. É raro você ter um encon-
tro para trocar ideias”, lamenta.

Se devastar,
eles vão berrar

Rede local tem 
quase 30 anos 
de uso

Em defesa dos 
córregos do 
Parque Barigui

Mutirão faz a 
diferença no 
Bacacheri

❚ “Quem cala, consente; por isso 
a gente berra!” É com esse lema 
bem-humorado que um grupo 
de estudantes paranaenses deci-
diu arregaçar as mangas e botar 
a boca no trombone, ou melhor, 
no megafone em defesa das cau-
sas ambientais. Formado no iní-
cio do ano passado por universi-
tários de diferentes cursos e ins-
tituições, o Ecoberrantes é um 
exemplo de que a mobilização 
dos jovens em prol da natureza 
pode fazer barulho.

Tudo começou depois de 
uma passeata da campanha “Os 
Exterminadores do Futuro”, 
promovida pela ONG SOS Mata 
Atlântica, em Curitiba. Na oca-
sião, cerca de 150 estudantes 
saíram às ruas para protestar 
contra a proposta de mudança 
do atual Código Florestal – que 
deve ser discutida neste ano 
pelo Congresso. Se aprovado, o 
novo texto, entre outras coisas, 
vai permitir a redução da mata 
ciliar no entorno dos rios.

“A campanha acabou, mas 
queríamos continuar”, justifica 
Demian Barcellos, 20 anos, estu-
dante de Engenharia Ambiental 
da Pontifícia Universidade Cató-
lica do Paraná (PUCPR). “A gente 
viu que tinha uma identidade e 
que podia discutir outras ques-
tões ambientais”, explica Bhian-
ca Degennaro Blanco, 19, aluna 
de Biologia da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). Atual-
mente, o grupo é formado por 12 
jovens, incluindo estudantes de 
Artes Cênicas, Ciências Sociais, 
Comunicação Social e até do 
ensino médio.

Mobilização
Em relação ao interesse da juven-
tude pela política e pelas causas 
ambientais, os ecoberrantes são 
críticos. “Tem de fazer um traba-
lho constante de mobilização. O 
jovem está acostumado a ficar 
quieto”, provoca Demian. “Mas 
em termos ambientais, o pessoal 
está mais antenado”, pondera 
Ricardo Borges, 19, aluno de 
Engenharia Ambiental e Enge-
nharia Florestal da UFPR.

Para 2011, a luta dessa turma 
deve se concentrar ainda mais na 
defesa do Código Florestal, que 
certamente vai gerar debates 
acalorados em todo o país. “Que-
remos sair desse rótulo de ‘eco-
chatos’. Não somos necessaria-
mente contra uma reforma do 
código”, explica Ricardo. Segun-
do ele, a mudança da legislação 
precisa ser melhor  discutida 
com a sociedade e ser feita com 
base em critérios técnicos, não 
políticos.

Além de continuar a promo-
ver protestos, o movimento pre-
tende incrementar sua atuação 
dentro das universidades, incen-
tivando debates e fazendo pales-
tras para sensibilizar os jovens. E 
mais: já iniciaram contatos com 
políticos locais para tentar mon-
tar uma “bancada ambientalis-
ta” na Assembleia Legislativa do 
Paraná. “Queremos ter algo lá 
dentro para nos dar mais voz”, 
justifica Bhianca. “Somos politi-
zados, mas o grupo é apartidá-
rio”, avisa Alberto Netto, 28, que 
cursa Zootecnia na UFPR.

Outro ponto que chama a 
atenção do grupo é a poluição de 
nossos rios, conforme explica o 
estudante de Engenharia 
Ambiental da UFPR Luiz Henri-
que Schaffer, 23. “A gente vê uma 
estação de tratamento de esgoto 
devolvendo ao rio um efluente 
com a mesma qualidade que 
recebeu, ao invés de melhorá-
lo”, sentencia. “Tem muita coisa 
a ser feita”, acrescenta Alberto. E 
tem mesmo.

Acesse o blog do Ecoberrantes: http://ecober

rantes.weebly.com

❚ De acordo com a Sanepar, gran-
de parte da área no entorno do 
Parque Barigui possui redes cole-
toras de esgoto feitas de cerâmica. 
A durabilidade desse material 
varia de 50 a 60 anos – a mesma 
dos tubos de PVC usados normal-
mente para substituir as tubula-
ções rompidas. Na região do par-
que, as redes têm, em média, 30 
anos de uso: metade da vida útil.

O engenheiro Ernani José 
Ramme, coordenador de opera-
ções de redes da Unidade Regio-
nal Curitiba Norte da Sanepar 
explica que não há um projeto 
para trocar todas as redes de cerâ-
mica. “Só quando verificamos 
que há muito problema de rom-
pimento, daí fazemos uma fil-
magem da rede e depois troca-
mos”, revela. No caso de vaza-
mentos pontuais, é feita apenas 
a manutenção.

Segundo Ramme, as causas 
para o rompimento das tubula-
ções de cerâmica variam desde a 
infiltração de raízes de árvores 
até o deslocamento dos canos 
por causa das enxurradas. Mas o 
principal motivo de rompimen-
tos tem a ver com o que as pesso-
as jogam na privada. “Papel higi-
ênico, fios de cabelo, gordura, 
fraldas, panos... Isso entope a 
rede, que estoura e vai cair tudo 
no córrego”, explica.

No caso de rompimentos ou 
problemas na rede coletora de 
esgoto, a Sanepar orienta a popu-
lação a sempre informar a com-
panhia através do telefone 115. 
Mesmo assim, os serviços de ma -
  nu   tenção podem demorar, pois 
a empresa tem apenas dez equi-
pes (20 pessoas) para atender 39 
bairros na parte Norte de Curiti-
ba. A área entorno do Parque 
Barigui possui, segundo a Sane-
par, 92,5% de cobertura de rede 
de coleta e tratamento de esgoto.

❚ Bastam alguns minutos de cami-
nhada pelo Parque Barigui ao lado 
do protético dentário e líder comu-
nitário Ari Becker para perceber a 
sua popularidade. Entre “bons- 
dias” e “tudo bem”, ele relata as 
diversas brigas que comprou – ao 
lado dos colegas da Associação dos 
Moradores e Amigos do Parque 
Barigui (AMAParque) – com os vi -
 zi   nhos, prefeitura de Curitiba e 
Companhia de Saneamento do 
Paraná (Sanepar) para despoluir os 
córregos da região.

Entre vitórias e derrotas, o saldo 
é positivo: conseguiram reduzir a 
poluição do Córrego Quero-Quero e 
do Córrego do Bosque, que passam 
nos fundos do Museu do Automó-

❚ Até o início da década de 2000, 
o Rio Bacacheri era um estorvo 
na vida de quem morava às suas 
margens. O fedor, o lixo acumu-
lado e as infestações de ratos e 
baratas incomodavam a vizi-
nhança. “Não havia coletores-
tronco (tubulações centrais que 
levam os efluentes até a estação 

Formado por estudantes de várias instituições, o Ecoberrantes é prova de mobilização juvenil em prol do meio ambiente.

Em Piraquara, os moradores da “ecovila” posam com a Serra do Mar ao fundo. Melhorar a própria qualidade de vida e preservar a natureza motivaram a iniciativa.

O Córrego Quero-Quero, no Parque Barigui, ainda está poluído, mas ao menos a rede de esgoto foi ampliada. No Rio Bacacheri, os peixes voltaram a aparecer.

Luiz Bernardina, à esquerda, e os amigos do Rio Bacacheri comemoram a melhor qualidade de água. Muita coisa, porém, ainda precisa ser feita.

“Se não fizermos um cinturão de proteção, amanhã ou depois 
teremos casinhas na Serra e vamos noticiar desabamentos como os 
que ocorreram no Rio de Janeiro.”
Jorge Grando, ambientalista.

22 de 
março,
Dia Mundial da 
Água, será a 
data do terceiro 
Fórum Águas 
do Amanhã, 
que vai reunir 
em Curitiba 
representantes 
da sociedade 
civil – ONGs, 
universidades, 
associações, 
entre outros – 
para promover 
palestras 
e debates 
em torno da 
preservação 
dos recursos 
hídricos. Mais 
informações em 
breve no site 
www.aguasdo
amanha.
com.br.

de tratamento) no bairro. Ia tudo 
para o rio”, recorda o militar apo-
sentado Luiz Tadeu Seidel Ber-
nardina, líder comunitário e 
presidente da Associação dos 
Moradores do Bacacheri (Asso-
lar). A situação ficou tão preta 
que, um belo dia, alguém deu a 
ideia de “entubar” o rio mori-
bundo. 

Para evitar um crime ambien-
tal ainda mais grave, Luiz Bernar-
dina iniciou, em 2003, o projeto 
Amigos do Rio Bacacheri (Amiri-
ba), que acabou virando um exem-
plo de como envolver a comunida-

de na defesa do patrimônio natu-
ral. Ao buscar parcerias com 
Ministério Público, prefeitura de 
Curitiba e Sanepar – que acabou 
investindo mais de R$ 2 milhões 
na região –, foi possível desenvol-
ver ações de regularização de esgo-
tos, atividades de educação 
ambiental e retirada de lixo.

Resultado
A pressão sobre o poder público 
também deu resultado. Em 
2003, havia 63,2% de cobertura 
de rede de esgoto no Bacacheri. 
No final de 2007, 92,3% dos 

efluentes eram coletados e trata-
dos. Atualmente, até a fauna vol-
tou a fazer parte da paisagem. “O 
rio era tão poluído que a gente 
não suportava o cheiro. Hoje tem 
até peixe”, diz a aposentada Zel-
ma Rodrigues Santos. Porém ain-
da há muito a fazer. Na região do 
bairro Boa Vista, mais acima, a 
situação não é das melhores. “Já 
mandei para o MP foto do esgoto 
jorrando no rio”, conta Luiz Ber-
nardina.

Apesar dos avanços, a comu-
nidade sente que ainda há muito 
a ser feito. “Pior é a fiscalização. 

Estamos sempre cuidando, mas 
demora até detectarmos um pro-
blema, contatar as autoridades e 
eles virem reparar o dano”, expli-
ca o comerciante Geraldo Lauda-
rio Bastos. Na opinião dele, os 
moradores precisam participar 
mais. O lixo nas margens dimi-
nuiu bastante, mas continua a 
gerar transtornos. “Cheguei a 
brigar com gente que estava 
jogando animal morto”, revela a 
dona de casa Rosa Nascimento.

Para Sandra Maria dos Santos 
Bernardina, conselheira da Asso-
lar, instigar a participação popu-

lar é um objetivo de longo prazo.
“Não é simples, por isso é preciso
fazer um trabalho também nas
escolas”, pontua. Neste caso, o
projeto contou com o apoio da
UniBrasil. De acordo com Larissa
De Bortolli Chiamolera Sabbi,
coordenadora do curso de Ciên-
cias Biológicas, além de realizar
palestras, a instituição levou alu-
nos e professores para analisa-
rem a qualidade da água do rio.
“Com isso você mostra para a
comunidade que o conhecimen-
to pode chegar não só para quem
está aqui dentro”, explica.

vel. “Curitiba tem um problema em 
algumas áreas mais antigas. As 
manilhas são feitas de barro e que-
bram muito fácil, e a Sanepar não 
faz manutenção”, critica Becker.

Estrago
A luta do ambientalista começou 
em 2006, quando ele fotografou o 
estrago que esgotos clandestinos e 
redes rompidas estavam fazendo 
nos rios e levou tudo ao conheci-
mento das autoridades. “Havia 
alguns esgotos irregulares, mas a 
Sanepar ‘chegou junto’ e mandou 
regularizar. Eram poucos”, expli-
ca. Atualmente, o Córrego Quero-
Quero ainda mostra sinais de 
degradação, enquanto o do Bos-
que está com a água mais limpa. 
Até os peixes voltaram! Antes, 
segundo Becker, não havia rede 
coletora em alguns trechos próxi-
mos ao parque. “Você não vai acre-
ditar, mas até o prédio da Secreta-
ria de Meio Ambiente aqui perto 

não tinha”, afirma.
Mas não é só a inoperância do 

poder público que contribui para 
a degradação ambiental. A falta de 
envolvimento e atitude da própria 
comunidade tem sido o principal 
desafio dos vizinhos do Barigui. 
Muitas residências e até o comér-
cio local direcionam a água da 
chuva para a rede de esgotos, o que 
provoca transbordamentos, mau 
cheiro e contaminação das águas. 
Isso sem falar do lixo atirado à sar-
jeta e às margens dos cursos flu-
viais. “A xepa de cigarro que se joga 

na Praça da Ucrânia vem parar 
aqui no Rio Barigui”, explica o 
líder comunitário.

Educação
Para a comerciante Barbara Finger-
le Ramina, presidente da AMAPar-
que, e Gilberto Walski, militar apo-
sentado e membro da associação, a 
mudança de comportamento só 
virá com educação. “Isso pode 
começar nas escolas. Muitas vezes, 
as próprias crianças reeducam os 
pais”, constata Ramina. “Hoje as 
pessoas estão pouco preocupadas. 

Nem olham como está a água ali no 
córrego”, lamenta Walski. “Falta 
engajamento. A consciência de 
que se pode fazer alguma coisa ain-
da é pequena”, sentencia a admi-
nistradora Luzimar Aizental, 
moradora da região.

O impacto gerado pelo descaso 
das pessoas não se reflete apenas 
em alagamentos, mau cheiro e 
paisagens degradadas. “O meu 
problema é com as ratazanas, e 
acho que vem disso”, reclama a 
fisioterapeuta Zeola Tonin, indi-
cando o Córrego Quero-Quero, 
que passa ao lado da casa dela. E 
por falar em casa, a mudança, 
segundo Barbara Ramina, deveria 
começar por aí, com atitudes coti-
dianas. Ela, por exemplo, usa pou-
cos produtos de limpeza – de 
preferência biodegradáveis – e 
ainda coleta a água da chuva para 
dar descarga ou regar o jardim. 
Medidas simples, mas que fazem 
a diferença.

“Hoje as pessoas estão 
pouco preocupadas. Nem 
olham como está a água 
ali no córrego.”
Gilberto Walski, militar aposentado.
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Semeando nascentes
SETOR PRODUTIVO

Produtores de 

Cascavel, no Oeste do 

Paraná, descobrem 

que preservar a água 

garante dinheiro no 

bolso e qualidade

de vida 

❚ A região de Cascavel, no Oeste 
paranaense, não se destaca ape-
nas pela robustez de sua produ-
ção agroindustrial. A terra ver-
melha que abriga plantações de 
soja e milho a perder de vista 
também é fértil em mananciais. 
Situada no divisor de águas de 
três importantes bacias hidro-

gráficas do estado – Piquiri, 
Iguaçu e Paraná 3 –, a área rural 
do município serve de laborató-
rio para um projeto pioneiro de 
recuperação de nascentes, no 
qual preservação e produção 
caminham juntas.

O projeto Água Viva, mantido 
pela Coopavel Cooperativa 
Agroindustrial em parceria com 
a multinacional Syngenta desde 
2004, ajuda produtores da região 
a limpar e a recuperar nascentes 
em suas propriedades, melhoran-
do a qualidade de vida das famí-
lias e gerando água abundante e 
regular para os animais e planta-
ções, incrementando inclusive a 
renda dos produtores.

Contaminada
A ideia surgiu após uma repenti-
na mortandade no criadouro de 
aves de um dos cooperados. Aná-

lises revelaram que a água das 
nascentes estava contaminada. 
Passados sete anos, a ideia se alas-
trou não só para dentro do estado 
como também foi replicada no 
Nordeste do país e no Paraguai. 
Ao todo, cerca de 5 mil nascentes 
já foram recuperadas pela coope-
rativa, mas estima-se que esse 
número pode chegar a 10 mil.

O engenheiro f lorestal Carlos 
Alberto Constantino, da Coopa-
vel, lista os três objetivos do pro-
jeto: “Recuperação da nascente, 
adequação da propriedade à 
legislação ambiental e melhoria 
da qualidade de vida”, enumera. 
O processo consiste em limpar a 
área ao redor do olho d’água, 
fazer uma pequena barragem 
com pedra e cobrir com uma 
camada de solo-cimento. Canos 
de PVC posicionados na parte 
mais alta do dique liberam a 

água para consumo, que pode 
ser encanada para uso ou sim-
plesmente correr para o terreno. 
Na parte de baixo da barragem, 
fixa-se um cano mais grosso, que 
é aberto de tempos em tempos 
para a retirada de terra e raízes 
acumuladas. Existe ainda um 
caninho na parte superior onde 
opcionalmente pode-se colocar 
algumas gotas de água sanitária 
para fazer a desinfecção.

À primeira vista, a técnica 
parece agressiva ao meio ambien-

te. Agentes do Instituto Ambien-
tal do Paraná (IAP) chegaram a 
questioná-la. Porém, logo se con-
venceram de que esta era a 
melhor maneira de manter a 
água nas propriedades. “Saiu da 
terra, a água já está contaminada. 
Você precisa protegê-la na nas-
cente”, argumenta Laercio Bos-
chini, engenheiro agrônomo e 
gerente da Universidade Corpo-
rativa da Coopavel (Unicoop), que 
dá assistência aos produtores na 
implantação do projeto. “Traba-
lhamos com nascentes que foram 
assoreadas. Não vamos deixar 
como a original, mas vamos 
melhorar as condições”, pontua 
Carlos Constantino.

O produtor João Carlos Naza-
ri, que tem oito minas d’água em 
sua propriedade, virou garoto-
propaganda do projeto. “A gente 
não tinha muita noção. Antes, o 

gado circulava por aqui, tinha
soja plantada a cinco metros da
nascente. Era a visão que se tinha
naquela época”, confessa. Hoje,
nos mostra duas fontes de água
totalmente recuperadas, que
lembram um pequeno oásis. A
mata ao redor foi replantada e a
água, puríssima, abastece a resi-
dência da família.

O trabalho de recuperação das 
nascentes na propriedade de
Nazari começou em 2005. “Ainda
faltam duas! Todo ano fazemos
uma nascente para o pessoal do
colégio, que fica aqui ao lado,
aprender”, conta com orgulho o
produtor. Ele espera que mais
colegas seus sigam o exemplo. “A
gente via a água vazando e acha-
va que nunca ia acabar. Antiga-
mente, a primeira coisa que se
desmatava era perto da mina
d’água. A terra era mais fértil.” 

“Trabalhamos com 
nascentes que foram 
assoreadas. Não vamos 
deixar como a original, 
mas vamos melhorar as 
condições.”

Carlos Alberto Constantino, 
engenheiro florestal.

João Nazari mostra uma das nascentes recuperadas em sua propriedade. “Antes, o gado circulava por aqui e tinha soja plantada a cinco metros da nascente”, conta.

Um tesouro 
oculto sob as 
patas do gado
❚ “Aqui tudo era pasto para a pas-
sagem do gado”, conta o agricul-
tor Dalvi José Marques assim que 
a equipe da Gazeta do Povo che-
ga em sua propriedade na Linha 
Garibaldi, que fica no município 
de Cor  bélia, próximo a Cascavel e 
dentro da bacia do Rio Piquiri. O 
mato agora está alto ao redor da 
nascente mais próxima. Sinal de 
que, aos poucos, a natureza vai se 
recuperando. “Isso aqui era uma 
mina perdida, não tinha água 
para nada”, explica Marques.

Dos 25 alqueires da proprie-
dade, mais da metade hoje é des-
tinada à preservação, segundo o 
agricultor. No restante, ele plan-
ta soja, milho, amendoim, feijão 
e também cria porcos. O traba-
lho de recuperação começou em 
2008. Ao todo, existem sete nas-
centes nas terras da família. 
“Esse sítio aqui é rico em água”, 
orgulha-se Cecília Marques, 
esposa de Dalvi. Antes do proces- Cecília, Dalvi e a filha caçula: água pura no quintal de casa.

Detalhe de uma das nascentes na propriedade dos Marques. A vazão agora é três vezes maior.
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so de regeneração das minas, a 
produção de água diária era de 6 
mil litros por hora; atualmente é 
de 18 mil litros/hora – três vezes 
mais.

Prova
Nossa reportagem experimen-
tou a água da mina. Para quem 
está acostumado à água clorada 
ou à mineral, comumente bebi-
das na cidade, é quase estranho 
sentir o “gosto” do produto natu-

ral. Muito bom, por sinal. An  -
tenor Mezzon, engenheiro agrô-
nomo da Coopavel, explica que, 
na área, ainda falta plantar mais 
árvores ao redor para proteger 
melhor a nascente.

De acordo com o especialista, 
do ponto de vista ambiental, a 
perspectiva para a região é bas-
tante positiva. “Mudou a visão 
dos produtores em relação à pre-
servação de nascentes e da mata 
ciliar. Agora eles dão mais valor 

e tem cada vez mais gente inte-
ressada”, comenta.

Dona Cecília está feliz com a 
qualidade de vida que a família 
ganhou nos últimos anos. “O ar 
mudou bastante. Chega de tarde-
zinha é bem fresquinho. E quan-
tos bichos novos estão vindo 
aqui. Tem passarinhos que eu 
não via há anos”, confessa. E 
imaginar que todo esse tesouro 
antes era simplesmente pisotea-
do pelo gado.
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Uma das nascentes da propriedade de Nelson Ducati. Algumas ficam no meio da mata: a água sai gelada dos canos.

Grolli apresenta os canos que conduzem a água dos telhados para a cisterna.

Cooperativa 
investe na água 
da chuva

Água boa
evita perdas
nos aviários

❚ Cada vez mais o setor produtivo 
vem buscando soluções para 
aliar a lucratividade desejada 
com a necessária preservação do 
meio ambiente. E por um motivo 
muito simples: garantir os insu-
mos para o futuro da produção. 
Um exemplo é o sistema de cap-
tação e aproveitamento da água 
da chuva implantado em 2009 
pela Coopavel.

Com um investimento de
R$ 1,5 milhão, a cooperativa adap-
tou os telhados de alguns prédios 
de seu parque industrial, em 
Cascavel, totalizando uma área de 
46 mil m2 para captação da chuva. 
Essa água, que é usada em proces-
sos menos nobres – como lava-
gem de caminhões, limpeza de 
pátios e descarga de vasos sanitá-
rios, é armazenada em dois reser-
vatórios que, juntos, têm capaci-
dade para reter 1,5 milhão de 
litros de água.

Para Dilvo Grolli, diretor-pre-

❚ Ao sair da propriedade de João 
Nazari, ainda no perímetro 
urbano de Cascavel, nossa 
re portagem rumou para a 
Colônia Melissa, que fica na 
parte rural, mas ainda dentro 
da bacia do Rio Iguaçu. Ali, 
encontramos o produtor Nelso 
Reinaldo Ducati, em cuja pro-
priedade foram recuperadas 
seis fontes de água. Ele foi pio-
neiro nesse processo. Recupe -
rou a primeira mina em 2000. 
Algumas ficam literalmente no 
meio do mato e é preciso suar a 
camisa para chegar até elas. A 
recompensa pela caminhada 
vem ao tocar a água gelada que 
sai da terra.

Consumo
Graças ao trabalho de preserva-
ção, Ducati hoje consegue abas-
tecer diariamente dois aviários 
com cerca de 30 mil frangos – 
que consomem dez mil litros de 
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sidente da Coopavel, o reaprovei-
tamento do recurso representa 
uma redução de gastos – inclu-
sive futuros – e uma mensagem 
clara à sociedade sobre a postura 
ambiental da companhia. “Uma 
cooperativa é uma empresa eco-
nômica de abrangência social, 
que tem um compromisso regio-
nal e, portanto, precisa preservar 
os recursos para garantir a sus-
tentabilidade do produtor e do 
meio ambiente”, sentencia. Fora 
o aproveitamento da água da 
chuva, a cooperativa possui uma 
estação de tratamento de esgoto 
que recebe o efluente do proces-
so de abate e industrialização.

Consumo
Na ponta do lápis, hoje a água da 
chuva representa apenas 5% do 
consumo total diário da Coo-
pavel, que é de – acreditem – 
6,5 milhões de litros, sendo 5,6 
milhões apenas nos processos de 
beneficiamento de aves. Atu -
almente, a maior parte da água 
usada pela cooperativa vem de 
16 poços artesianos em operação. 
São 27 ao todo. Trata-se de um 
investimento com retorno futu-
ro, sem dúvida. A estimativa é 

água ao dia –, além da casa e de 
um açude. “Os frangos precisam 
de água de boa qualidade. Minha 
ideia é não mexer nessas áreas. 
Quanto mais f loresta, melhor”, 
argumenta o produtor, que ago-
ra pensa em investir na piscicul-
tura.

Ducati também contabiliza 
no bolso os benefícios de preser-
var. “Um poço artesiano sai
R$ 18 mil. Claro que ele se paga 
com o tempo, mas se você tem a 
mina ali...”, comenta. Fora isso, 
depois da recuperação da água, 
ele não teve mais problemas 
com aves doentes, o que signifi-
ca quase nenhuma perda na 
produção.

Recurso
E como as nascentes da proprie-
dade fornecem água em quanti-
dade e com qualidade, Ducati faz 
questão de compartilhar o recur-
so natural. “A água não é minha, 
os vizinhos usam também”, 
explica. Em relação ao processo 
de recuperação de nascentes, ele 
convocou os colegas da região 
para mostrar como funciona. “A 
gente tem filhos, sabe como é... 
Quanto menos agredir o meio 

que o sistema se pague em seis 
anos e meio. “Em 22 anos de fun-
cionamento do sistema vamos 
economizar um ano de água do 
subsolo”, calcula Grolli.

Mas o retorno do investimen-
to não para por aí. O custo para 
abrir ou aprofundar novos poços, 
mais a manutenção, pesam nos 
cofres da cooperativa. “Também 
existe uma tendência futura de 
cobrança pelo uso da água no 
sentido de punir o abuso”, acres-
centa Grolli. Pior seria usar a rede 
da Sanepar. A conta chegaria a
R$ 21,5 mil ao dia ou R$ 5,7 mi   -
lhões por ano. Mais do que nun-
ca, como na lavoura, a chuva é 
bem-vinda.

No próximo dia 22 de fevereiro 
ocorre, em Curitiba, o segundo 
Fórum Águas do Amanhã, 
cujo foco é o setor produtivo. 
Representantes da indústria, 
agricultura, comércio e serviços 
vão se reunir no Teatro HSBC 
para discutir problemas em 
comum e soluções conjuntas 
para as questões ambientais.

“Para 2011, o objetivo do 
projeto Águas do Amanhã, além 
de criar uma sinergia e buscar o 
envolvimento do setor produtivo, 
que também tem sua responsa-
bilidade no processo, é se apro-
ximar da sociedade e criar uma 
grande mobilização em torno 
de um problema que é de todos 
nós”, explica Milena Seabra, dire-
tora de Marketing Corporativo 
do Grupo Paranaense de 
Comunicação (GRPCom).

Na opinião do oceanólogo 
e professor da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) 
Antonio Ostrensky Neto, 
coordenador-técnico do Águas 
do Amanhã, o desenvolvimento 
sempre é feito às custas de recur-
sos naturais. “Só vai funcionar (a 
preservação ambiental) quando 
as empresas enxergarem uma 
grande oportunidade de negó-
cios. Se conseguirem ser mais 
produtivas utilizando menos 
recursos, é óbvio que vão querer 
continuar fazendo isso. Na área 
ambiental, temos de ser mais 
práticos do que ideológicos”, 
arremata.

O fórum do setor produtivo é 
o segundo de uma série de qua-
tro encontros técnico-temáticos 
com setores diferentes da socie-
dade. Ano passado, foram os 
representantes do poder público 
que abriram os debates. Este ano, 
além das indústrias e empresas, 
haverá um encontro com a socie-
dade civil organizada, em março, 
e o quarto fórum, em maio, 
envolvendo todos os setores.

Em breve mais informações 
sobre o fórum do setor produti-
vo no site www.aguasdoama
nha.com.br.

EVENTO
Fórum vai 
debater o setor 
produtivo

Após recuperar seis nascentes, Ducati consegue suprir com água 30 mil frangos ao dia.

ambiente, me   lhor”, pondera. 
Segundo Laercio Boschini e Car-
los Alberto Constantino, da 
Coopavel, os associados da coo-

perativa não têm custos para 
implantar o projeto em suas ter-
ras. Eles apenas entram com a 
mão de obra e o material – 

canos de PVC, pedras e cimento, 
que custam muito pouco. Para a 
Coopavel, recuperar uma nas-
cente sai, em média, R$ 500.

“Os frangos precisam de 
água de boa qualidade. 
Minha ideia é não mexer 
nessas áreas. Quanto 
mais floresta, melhor.”

Nelso Ducati, produtor rural.

“Uma cooperativa é uma 
empresa econômica de 
abrangência social, que 
tem um compromisso 
regional e, portanto, 
precisa preservar os 
recursos para garantir a 
sustentabilidade do 
produtor e do meio 
ambiente.”

Dilvo Grolli, diretor-presidente da 
Coopavel.

6,5 milhões 
de litros de água ao dia 
são gastos nos processos 
industriais da Coopavel, 
sendo 5,6 milhões apenas no 
beneficiamento de aves. 

R$ 1,5 milhão
foi o investimento da 
cooperativa no sistema de 
captação de água da chuva.

10 mil
litros de água são gastos por 
dia nos aviários do produtor 
Nelso Ducati, que mantém 30 
mil frangos em confinamento.

R$ 18 mil 
é o custo para perfurar um 
poço artesiano. Para Nelso 
Ducati, vale mais a pena usar 
a água das nascentes.


