
Dos esgotos curitibanos às corredeiras de Porto Amazonas, expedição 

pelo Iguaçu prova que o rio é capaz de se regenerar. Por enquanto!
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Encontro dos rios 
Belém e Iguaçu, em 
Curitiba. Poluição 
forma “praia” de 
sedimentos e lixo.

732 Iniciativa coloca jornalistas e
pesquisadores no mesmo barco

Gráfico mostra análise completa 
da qualidade da água

O impacto das hidrelétricas nos 
trechos do Médio e Baixo Iguaçu
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OPINIÃO

Uma semana de 
viagem pelo Iguaçu

NA ESTRADA

Expedição percorre 

2,3 mil quilômetros ao 

longo do maior rio do 

estado, revelando 

contrastes e medindo 

a qualidade da água

❚ Entre os dias 10 e 15 de abril, 
um grupo de jornalistas da Gaze-
ta do Povo e da RPC TV percor-
reu – de carro e de barco – 
alguns dos principais trechos do 
Rio Iguaçu, entre Curitiba e Foz. 
Em apenas seis dias, a equipe 
rodou 2,3 mil quilômetros cole-
tando informações técnicas e 
observando o impacto socioam-
biental no mais importante cur-
so f luvial do estado. 

Para isso, contamos com o 
apoio dos pesquisadores Patrícia 

Luiza da Silva Carmo de Lima, 
bacharel em Aquicultura e mes-
tre em Bioecologia Aquática, e 
Diogo Barbalho Hungria, biólo-
go. Ambos são integrantes do 
Grupo Integrado de Aquicultura 
e Estudos Ambientais (GIA) da 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Munidos de uma sonda 
de última geração, eles foram 
capazes de analisar a qualidade 
da água do rio. Os resultados 
você confere na página ao lado.

Iniciativa
A iniciativa, promovida pelo 
projeto Águas do Amanhã, do 
Grupo Paranaense de Comuni-
cação (GRPCom), tem como obje-
tivo informar e sensibilizar os 
paranaenses para a necessidade 
de cuidarmos desta vital bacia 
hidrográfica, capaz de gerar as 
maravilhosas Cataratas do Igua-
çu, mas que está ameaçada pela 
poluição, sobretudo no trecho 
próximo à capital.

Nesse sentido, a expedição 
revelou um rio complexo e reple-
to de contrastes. De suas nascen-
tes na Serra do Mar até sua foz no 
Rio Paraná, na região da tríplice 
fronteira, o Iguaçu vai mudando 
de forma e função, assim como 
mudam os preciosos ecossiste-
mas que ele abriga e a relação das 
pessoas com o próprio rio. Uns o 

usam para saciar a sede, susten-
tar a família, gerar energia, irri-
gar a lavoura ou transportar pes-
soas e mercadorias. Para outros, 
é o point do fim de semana, seja 
na adrenalina do rafting ou na 
paz da pescaria.

Mas para alguns, no entanto, 
o Iguaçu é apenas uma enorme 
latrina capaz de receber tudo: 

geladeiras, televisores, móveis, 
pedaços de automóveis e uma 
quantidade absurda de lixo e 
esgoto doméstico e industrial. 
Cenas fortes que registram um 
desastre ambiental em pleno 
curso.

Surpresa 
E depois de tudo isso, o rio ainda 

O paciente está à
espera de tratamento
ANTONIO OSTRENSKY

❚ Imagine a visão deslumbrante 
das Cataratas do Iguaçu, com 
suas águas abundantes, com 
todo aquele spray que se disper-
sa pelo ar, refrescando os turistas 
nas calorentas passarelas que 
dão acesso às quedas d’água...

Imagine agora um mar de lixo 
caindo sem parar por essas que-
das. Sacos plásticos, garrafas 
PET, pneus e até sofás, tudo sen-

do carregado por águas negras, 
fedendo a esgoto. Se a visão pare-
ce ser irreal e nojenta, saiba que 
essa é justamente a situação em 
que o Rio Iguaçu se encontra 
hoje na região metropolitana de 
Curitiba.

Nossa expedição começou em 
um verdadeiro paraíso ecológi-
co, em Piraquara, a apenas 23 
km de Curitiba, e terminou na 
tríplice fronteira, 23 km depois 
de outro paraíso ecológico: as 
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famosas Cataratas do Iguaçu.
As análises mostraram que as 

águas do rio nascem limpas, frias 
e tão cristalinas que podem ser 
utilizadas para o cultivo de tru-
tas, uma espécie de peixe que 
morre ao menor sinal de polui-
ção e de falta de oxigênio.

Mas a tranquilidade do Igua-
çu termina por aí. Poucos quilô-
metros adiante, quando essas 
mesmas águas passam por áreas 
densamente habitadas, com um 
número absurdo de ocupações 
irregulares, com inúmeros pon-
tos de lançamento de esgotos e 
muito, mas muito lixo, parece 
que estamos percorrendo um rio 
completamente morto.

Enquanto a grande maioria 

das espécies de peixes necessita 
de pelo menos 5 miligramas de 
oxigênio por litro de água para 
viver, no trecho metropolitano 
do Iguaçu as concentrações rara-
mente atingem 3 miligramas por 
litro.

Ao chegar às corredeiras de 
Porto Amazonas, as quedas 

d’água criam condições para que 
o oxigênio volte às águas do rio. 
O oxigênio, por sua vez, possibili-
ta a existência de determinadas 
bactérias que decompõem gran-
de parte dos esgotos e do material 
orgânico jogado nas águas do rio.

Além disso, conforme vai 
seguindo seu curso, mais rios 
vão desaguando no Iguaçu, 
diluindo os poluentes e fazendo 
com que a qualidade da água 
melhore – mas apenas de modo 
parcial. Muitas das substâncias 
presentes nos esgotos e ef luen-
tes dissolvidos nessas águas con-
tinuarão nelas até a foz do Rio 
Iguaçu. Ou melhor, muito além 
dela, primeiramente no Rio 
Paraná, depois no Rio da Prata e, 

por fim, no mar, onde serão lan-
çadas.

O resultado final dessa expe-
dição indica que o paciente (o Rio
Iguaçu) está doente. E, como
acontece com qualquer doente,
é fundamental que o tratamento
comece a ser ministrado o mais
cedo possível, antes que a doen-
ça se espalhe, o paciente piore e
chegue a um estado terminal.
População, Ministério Público,
governantes... Já passou da hora
de agirmos.

Antonio Ostrensky é oceanólogo, coordenador 

técnico do Águas do Amanhã e coordenador 

do Grupo Integrado de Aquicultura e 

Estudos Ambientais da Universidade 

Federal do Paraná.

Diogo Hungria e Patrícia de Lima, da UFPR, analisam a qualidade de água no 
reservatório da usina de Segredo, em Mangueirinha, no Sul do Paraná, 
um dos municípios por onde a expedição passou. 

EXPEDICIONÁRIOS 
Uma equipe de 11 profissionais, entre jornalistas, técnicos e guias, registrou em textos, imagens e sons a 
realidade do Rio Iguaçu. No teto da van: Jonathan Campos (repórter fotográfico/Gazeta do Povo); Diogo 
Hungria (biólogo/UFPR); Anderson Marcelino (auxiliar técnico/RPC TV); Malu Mazza (repórter/RPC TV); e 
Moacir da Silva (motorista/RPC TV). Em pé: Ivã Avi (guia); Rafael Trindade (repórter cinematográfico/RPC TV); 
Guto Merkle (instrutor de rafting); Edmilson Morais (piloteiro); João Rodrigo Maroni (repórter/Gazeta do Povo); 
e Patrícia de Lima (mestre em Bioecologia Aquática/UFPR).

é capaz de nos surpreender. Con-
forme avança, vai renovando
suas águas em um processo de
autodepuração. Uma capacida-
de natural que está sendo levada
ao limite pelo ser humano. “Fica
parecendo que está tudo bem.
Ao contrário. O rio precisa da
nossa ajuda. Por sorte ele se revi-
taliza sozinho, mas isso tem um
limite. A tendência é a poluição
ir cada vez mais adiante”, alerta
Diogo Hungria.

A expedição ao Rio Iguaçu 
surgiu de uma iniciativa pionei-
ra da Gazeta do Povo que, em
2008, enviou as repórteres
Viviane Favretto e Aniele Nasci-
mento para mostrar a triste situ-
ação em que o rio se encontrava.
Três anos depois, desta vez com
o amparo de parâmetros técni-
cos, a sensação é de que pouca
coisa mudou. Nesta edição,
apresentamos os resultados
coletados, incluindo os índices
de qualidade da água ao longo
do rio, bem como os registros e
impressões da nossa equipe e
dos leitores que acompanha-
ram a expedição via internet.
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Enquanto a grande 
maioria das espécies de 
peixes necessita de pelo 
menos 5 miligramas de 
oxigênio por litro de 
água para viver, no 
trecho metropolitano do 
Iguaçu as concentrações 
raramente atingem 3 
miligramas por litro

CONTEÚDO EXTRA
Acesse www.aguasdoamanha.com.br 

e confira vídeos, fotos e muito mais.
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Conforme indicam os
parâmetros analisados, o
Iguaçu vai ficando mais
limpo ao longo de seu
trajeto. Os dados
mostram que isso ocorre
graças a uma sequência
tanto de obstáculos
naturais (corredeiras,
remansos e aporte de
água de outros rios)
quanto artificiais, como os
reservatórios das usinas.

Nitrato - NO3 (mg/litro)
É uma das formas do nitrogênio,
comumente encontrada em fertilizantes.
Águas com teor de nitrato acima de 10
miligramas por litro não podem ser
utilizadas para o abastecimento, pois a
substância é cancerígena.

Acidez (pH)
O potencial hidrogeniônico (pH) mede a
acidez ou alcalinidade de uma substância.
A escala vai de 0 a 14, sendo que um pH
abaixo de 7 é considerado ácido; 7 é neutro;
e acima de 7, alcalino. O ideal para a fauna
aquática é que não seja inferior a 5 nem
superior a 9.

Clorofila (μg/litro)
Pigmento oriundo de microorganismos
vegetais (algas). Quanto maior a
concentração de clorofila, maior a
quantidade de algas. Indica a presença de
fósforo na água, que vem de esgotos
domésticos. Medido em micrograma por
litro.

Turbidez (NTU)
Indica a quantidade de matéria em
suspensão na água e que ainda não foi
diluída, impedindo a passagem da luz
solar. É medida em unidade de turbidez
nefelométrica (NTU, na sigla em inglês).

Condutividade elétrica (μS/cm)
É a capacidade da água de conduzir
corrente elétrica graças à presença de
substâncias dissolvidas nela. Quanto
mais material dissolvido na água, mais
ela conduz eletricidade. É medida em
microsiemens por centímetro.

Oxigênio saturado (%)
Quantidade de oxigênio na água em
relação à quantidade máxima de
oxigênio que ela poderia reter. Depende
de fatores como temperatura. Quanto
menor a temperatura, mais oxigênio a
água pode reter. E vice-versa.

Oxigênio dissolvido (mg/litro)
É a quantidade de oxigênio dissolvido
na água. Para a sobrevivência da fauna
aquática, é recomendada uma faixa
entre 5 e 8 miligramas por litro.
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O rio tenta fazer 
a sua parte
Como se fosse uma 

estação de tratamento, 

o Iguaçu renova suas 

águas. Mas, segundo 

especialistas, o 

processo não vai durar 

para sempre

❚ Com base na análise de água feita 
ao longo da expedição, podemos 
afirmar que o Iguaçu tem um 
poder incrível de se renovar. Como 
se fosse uma estação de tratamen-
to natural, ele próprio se livra da 
maior parte do lixo e esgoto gera-
dos na região metropolitana de 
Curitiba. Conforme indicam os 
dados (veja infográfico abaixo), os 
parâmetros vão melhorando con-
forme nos afastamos da capital. 

Depois de passar corredeiras, 
hidrelétricas e áreas de remanso, o 
rio recebe o aporte de outros cursos 
fluviais e fica mais volumoso.

Mas a informação pode levar a 
uma conclusão precipitada, de 
que não é preciso fazer nada a res-
peito. “Na natureza existe uma 
coisa que é a capacidade do 
ambiente de voltar à condição nor-
mal. Isso ocorre até um determina-
do ponto, depois não volta mais. É 
como um galho de árvore que você 
torce e ele volta ao normal, mas 
chega uma altura em que vai que-
brar. Por enquanto, o rio está se 
recuperando, mas não sei se na 
região metropolitana o ‘galho’ já 
não arrebentou”, compara Anto-
nio Ostrensky, oceanólogo e pro-
fessor da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). 

Dinâmica
O buraco na camada de ozônio e 
o aquecimento global são exem-
plos dessa dinâmica da natureza, 

segundo Ostrensky. Durante 
anos eles foram ignorados pelo 
ser humano e hoje sofremos as 
consequências. Em relação a 
ambientes aquáticos, ele lembra 
também o caso do Rio Hudson, 
nos Estados Unidos, que, mesmo 
após 15 anos sem receber esgo-
tos, ainda não se pode consumir 
peixes de suas águas, sob risco de 
contaminação.

No caso do Iguaçu, o processo 
de autodepuração começa em 
Curitiba. A correnteza arrasta para 
as margens o lixo que está na água. 
No entanto, as impurezas dissolvi-
das seguem adiante. “Os parâme-
tros que o equipamento lê estão 
melhorando, mas os produtos 
diluídos podem estar indo parar 
nas Cataratas”, observa o biólogo 
Diogo Hungria, da UFPR.

Na região de Porto Amazonas, 

nos Campos Gerais, as corredei-
ras proporcionam uma impor-
tante etapa da recuperação do rio,
fazendo a oxigenação das águas.
Na sequência, o trecho de corren-
te mais lenta, no Sul do estado,
permite que a matéria em sus-
pensão decante lentamente. Pro-
cesso que é intensificado adiante,
quando o rio passa pelos lagos das
hidrelétricas.

Para Ostrensky, deixar somente 
na mão da natureza recuperar o
que poluímos é arriscado demais.
A saída, segundo ele, passa pela
mobilização da sociedade através
da educação e da informação, que
nos permite cobrar das autoridades
atitudes nesse sentido. “O governo
sabe de tudo o que acontece com o
rio, mas não haverá mudança se
isso depender apenas das pessoas
que estão lá”, arremata.

MEIO AMBIENTE

Amostra de água do Iguaçu: autodepuração do rio tem limites.
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“Interessante percorrer 
o rio responsável pela 
distribuição dos 
colonizadores do estado. 
Hoje, porém, desejo 
saber onde estão os 
‘enxugadores de 
várzeas’, que plantam 
em área que deveria 
ser protegida.”

Edson Chaicoski, por e-mail.

“Sou um ativista 
solitário em favor do 
Iguaçu em Porto 
Amazonas. Uma vez 
por semana, retiro do 
rio cinco sacos de lixo. 
Mas parece que estou 
‘enxugando gelo’. 
A cada chuva forte, 
volto à estaca zero.”

Marcio Araujo, via site Águas do Amanhã.

OPINIÃO

ADEUS, POLUIÇÃO!
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Condenado pelos homens ...mas salvo pela natureza

A partir de Porto Amazonas, as condições 

melhoram e a pesca nas cidades históricas da 

região vira atração dos fins de semana 

QUASE MORTO 

A vegetação nas 
margens, que 
serve como um 
filtro para 
segurar o 
entulho, lembra 
árvores de Natal, 
só que com lixo 
no lugar dos 
enfeites. 

Peixes tentando 
respirar 
próximos à 
superfície: há 
pouco oxigênio 
na água.

A pescaria é 
diversão dos 
moradores de 
São Mateus 
do Sul.

No Salto 
Caiacanga, as 
corredeiras 
ajudam a 
oxigenar o 
Iguaçu, mas 
ainda há lixo 
entre as pedras.
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União da Vitória mata
a sede no Iguaçu
❚ Em União da Vitória, uma das 
cidades históricas mais impor-
tantes ao longo do Iguaçu, a qua-
lidade da água é motivo de preo-
cupação. A Companhia de Sane-
amento do Paraná (Sanepar) 
retira água do Iguaçu para abas-
tecer União da Vitória e Porto 
União, em Santa Catarina. Com 
todo o ef luente despejado nas 
águas do rio a partir de Curitiba, 
teme-se algum risco para a saúde 
dos moradores da região.

De acordo com as análises de 
água feitas por nossa equipe, a 
condutividade elétrica, que 
determina a quantidade de mate-
rial em suspensão na água, caiu à 
metade antes do ponto de capta-
ção da Sanepar em União da Vitó-
ria. Isso em relação às medições 
anteriores. No entanto, a análise 
da água bruta feita pelo equipa-
mento não especifica quais 
materiais orgânicos e inorgâni-
cos podem estar presentes no rio, 
como metais pesados, fósforo e 
nitrogênio, entre outros.

Potabilidade
“A água que distribuímos em 
União da Vitória está dentro das 
normas do Ministério da Saúde. 
Tem padrão de potabilidade e 
pode ser consumida”, garante 
Antonio Carlos Gerardi, gerente 

geral da Sanepar para a região
Sudeste. Segundo ele, o trata-
mento de água feito na cidade é
convencional. As análises feitas
pela empresa estão disponíveis
no site www.sanepar.com.br.

Riscos
Entre os riscos apontados por
especialistas em relação à capta-
ção de águas que já receberam
efluentes é a existência de subs-
tâncias potencialmente noci-
vas, como os trihalometanos
(THMs), que são compostos can-
cerígenos. De acordo com o quí-
mico industrial e gerente de
distribuição da Sanepar, Agenor
Zarpelon, não há indícios de
THMs na água tratada de União
da Vitória.

Segundo ele, não há condições
para a formação dessas substân-
cias, pois elas dependem da exis-
tência de ácidos provenientes da
decomposição de material orgâ-
nico vegetal, além de cloro. Os
trihalometanos, diz Zarpelon,
não se formam a partir do esgoto
e a emissão de cloro residual das
estações de tratamento em Curi-
tiba é zero. Por precaução, a água
de União da Vitória é pré-clorada
com dióxido de cloro, que, segun-
do Zarpelon, inibe a formação de
THMs.

“Uma solução para o 
problema seria criar 
nas comunidades, 
entre Curitiba e 
Araucária, os 
‘vigilantes do rio’: 
pessoas treinadas 
e remuneradas 
que ficariam 
responsáveis por 
cuidar dele.”

Ademir Sampaio, por e-mail.

“Todos sabem que 
quanto mais se desce o 
rio, mais bem cuidado 
ele está. Porque as 
comunidades estão 
cientes e foram 
educadas para cuidar 
bem desse patrimônio, 
coisa que a capital 
‘esqueceu’ de fazer.”

José de Oliveira Viana, por e-mail.    

OPINIÃO

(veja os resultados na página 3). 
Entre os parâmetros avaliados, 
destacou-se o nível de oxigênio 
dissolvido, que, como esperado, 
é baixíssimo naquele ponto – 
2,57 miligramas por litro (mg/l), 
enquanto o ideal seria entre 5 e 8 
mg/l. A condutividade elétrica, 
fator que mostra a quantidade 
de matéria dissolvida na água, 
estava 113% acima do normal. 
Restos de plástico, lâmpadas e 
peixes mortos compunham o 
cenário ao redor.

Às 8h45, iniciamos a navega-
ção. Mais adiante, a sonda mer-
gulha novamente, só que mais 
fundo. “Lá embaixo tem mais 
matéria orgânica e menos luz, 
portanto há menos oxigênio”, 
ensina Hungria. Ao observar as 
margens enquanto navegamos, 
notam-se trechos sem vegetação 
e outros com construções muito 
próximas do rio. 

Na altura da Rodovia do Xisto, 
o Iguaçu começa a nos brindar 

❚ No segundo dia da expedição, 
chegamos a Porto Amazonas, a 
70 km de Curitiba, onde conhece-
mos as corredeiras do Salto Caia-
canga. Ali, as quedas d’água 
começam a fazer um processo 
importante de oxigenação do 

Iguaçu. A região é também 
conhecida como o marco zero da 
navegação do rio e é o ponto de 
partida para relembrar um perío-
do importante da história do 
Paraná, quando os barcos a vapor 
transitavam pelo Iguaçu entre o 

final do século 19 e meados do 
século 20 carregando erva-mate e 
madeira e trazendo prosperidade 
para as cidades ao Sul do estado.

Ao chegar ao Caiacanga, 
constatamos que, como havia 
chovido, a força das corredeiras 
tinha aumentado. A ação do 
homem ainda se faz presente: 
garrafas PET, sacolas e outros 
entulhos se acumulam entre as 
rochas. O cheiro é desagradável.
Os técnicos da UFPR fizeram uma 
medição no local e constataram 

que o nível de oxigênio da água, 
como esperado, aumenta bastan-
te. “Em Araucária havia 30% de 
saturação de oxigênio e agora tem 
95%. Já o oxigênio dissolvido 
aumentou quatro vezes. Isso mos-
tra que a corredeira tem funda-
mental importância para a revita-
lização do rio”, explica Diogo 
Hungria. No entanto, Patrícia de 
Lima observa que o nível de nitra-
to na água permanece alto, sinal 
de que o impacto do esgoto de 
Curitiba, dos insumos agrícolas e 

dos dejetos do gado permanece na 
água, mesmo após as corredeiras.

Nas margens é pos sível notar a 
pouca vegetação ao redor do salto e 
a presença de es pécies invasoras, 
como o pinus. Para Léo Marcos de 
Freitas, diretor do Grupo Ambien-
talista do Rio Iguaçu (GARI), que 
atua em Porto Amazonas, a polui-
ção depois das corredeiras conti-
nua a trazer riscos para as pessoas. 
“Já encontramos no Iate Clube de 
Palmeira, em 2006, cerca de 350 
mil coliformes fecais em 100 ml de 

água, sendo que no litoral, acima
de mil coliformes a água é conside-
rada imprópria para banho”, com-
para. Para resolver o problema, ele
sugere criar um consórcio inter-
municipal, onde cada cidade e
ONG lo  cal exe  cutem projetos de
educação am  biental e fiscalização,
entre ou tras ações.

Expedição
visita cidades 
históricas
❚ No terceiro dia de viagem che-
gamos em Vila Palmira, distrito 
de São João do Triunfo, na divisa 
com a Lapa, a 120 km de Curiti-
ba. A vila, que teve status de 
município, hoje vive da agricul-
tura e a pesca parece ser a diver-

são da comunidade local e dos 
turistas nos fins de semana.

É o caso do aposentado João 
Luiz Alves, de Ponta Grossa, que 
frequenta há 20 anos o cais de 
Vila Palmira. Sempre que pode, 
ele e a esposa passam alguns dias 
na região. “A gente vem mais 
para passar o tempo. Nessas altu-
ras, a poluição de Curitiba já não 
afeta”, diz Alves, que consome os 
peixes que pesca. Realmente, os 
níveis de oxigênio e turbidez da 
água indicam que o rio está 

melhor ali, segundo as análises.

São Mateus
Por volta das 11 horas, chega-
mos a São Mateus do Sul, outra 
importante cidade que se 
desenvolveu ao longo do Igua-
çu graças à navegação e à vinda 
de imigrantes. No Parque Igua-
çu, às margens do rio, repousa 
uma das relíquias do período da 
navegação: o vapor Pery, que foi 
reconstruído em 1997 e hoje 
virou atração turística. 

Para quem vive na cidade, o 
Iguaçu é fonte de lazer e convívio 
social. “Tenho 33 anos e pesco 
aqui desde pequeno. Tomo água 
do rio e nunca tive problemas”, diz 
Marcio Zaki, morador da região. 
Segundo Diogo Hungria, a quali-
dade do rio é melhor ali do que em 
Vila Palmira. “Quando há um tre-
cho como este, de lentidão do rio, 
ocorre a decantação da matéria 
orgânica”, explica o biólogo. No 
entanto, ele não recomenda beber 
a água sem tratamento.

Trecho entre Curitiba 

e Araucária tem até 

ilhas de terra e 

entulho, o que chamou 

a atenção de 

jornalistas e 

pesquisadores  

❚ Nossa expedição pelo Iguaçu 
começou cedo. Às 7h30 do dia 10 
de abril, o grupo de jornalistas da 
Gazeta do Povo e da RPC TV, 
guias e técnicos da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) se reu-
niu na Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Cachoeira, da Sane-
par, em Araucária, na região 
metropolitana de Curitiba. O 
tempo nublado não animava 
ninguém a colocar o barco na 
água e encarar o trecho mais 
poluído do Rio Iguaçu, entre a 
capital e Guajuvira, distrito de 
Araucária. São quase 20 km de 
muita sujeira, lixo e poluição.

Antes, porém, um fato curio-
so chamou nossa atenção. Cente-
nas de peixes abarrotavam as 
comportas da estação atraídos 
pela grande quantidade de 
nutrientes na água (leia-se polui-
ção). Os animais nadavam bem 
próximos à superfície. “A chuva 
levanta o material do fundo do 
rio. Essa matéria orgânica quei-
ma o oxigênio da água e os peixes 
ficam sem ele”, explica o biólogo 
Diogo Hungria. Resumindo, pei-
xes à vista significa pouco oxigê-
nio na água. Cena que dali em 
diante se tornaria comum. “Eles 
estão competindo por comida e 
oxigênio. Além disso, ficam 
estressados e, com o passar do 
tempo, morrem”, observa a mes-
tre em Bioecologia Aquática 
Patrícia de Lima.

Medição
Enquanto a equipe de apoio 
inflava o bote, os pesquisadores 
da UFPR colocavam o equipa-
mento de análise de água no rio 

com cenas contrastantes. O lixo 
acumulado em galhos de árvores 
e na água contrapõe-se aos belos 
rasantes das garças sobre a água, 
no intuito de apanhar os poucos 
peixes que sobrevivem ali. Nadan-
do próximos à superfície, viram 
presas fáceis para as aves. Segundo 
os biólogos, só é possível ver tantas 
garças juntas por causa do alimen-
to farto. Um sinal de desequilíbrio 
ecológico, já que este não é o com-
portamento normal delas.

Indescritível
Próximo a Guajuvira, desembar-
camos na margem esquerda. 
Entre o leito do rio e uma lagoa 
próxima, o lixo acumulado mis-
tura-se ao lodo e a restos de plan-
tas formando um cenário indes-
critível. Conforme caminhamos 
sobre o lamaçal, é possível sentir 
plásticos e outros resíduos enter-
rados rangerem sob os pés. A 
mistura de matéria orgânica e 
sólidos em decomposição faz 

pensar que tipo de substâncias 
tóxicas podem estar sendo gera-
das ali, contaminando tudo. 
Detalhe: o número de televisores 
no local é impressionante.

Como se não bastasse, ao longo 
da navegação, nos deparamos 
com geladeiras, fogões, máquinas 
de lavar, peças de automóveis, 
madeiras, brinquedos, roupas, 
garrafas PET, sacolas plásticas, 
lâmpadas, janelas e muito mais. 
Tudo descartado no rio, que gen-
tilmente empurra para as mar-
gens o entulho. Ao olhar os resul-
tados das análises, Patrícia de Lima 
explica que houve pouca variação 
na qualidade do rio. “Este é prati-
camente o lixão da região metro-
politana de Curitiba”, resume 
Hungria, pouco antes de desem-
barcamos em Guajuvira.

Situação no 
Belém é crítica
❚ Para facilitar os deslocamen-
tos e aproveitar o tempo, a 
expedição percorreu primeira-
mente o trecho entre a ETE 
Cachoeira e Guajuvira. À tarde, 
retornamos a Curitiba para 
remar outros três quilômetros 
no Iguaçu, entre a Avenida das 
Torres e a Marechal Floriano, 
em um ponto acima daque le 
que havíamos navegado pela 
manhã. Neste pedaço, o canal 
f luvial é mais raso, mais fétido 
e menos convidativo.

Como havia chovido, o chei-
ro não era tão forte. Mas a cor da 
água era mais escura e piorou 
quando chegamos na foz do Rio 
Belém – que atravessa o Centro 
e alguns bairros populosos de 
Curitiba. No encontro dos rios 
forma-se uma “praia” de lodo e 

lixo. Tal como em Guajuvira, a 
vegetação lembra árvores de 
Natal, com enfeites de sacolas 
plásticas e entulho. Na margem 
oposta à saída do Belém, a força 
da água está derrubando o bar-
ranco, levando árvores e terra 
para dentro do Iguaçu. “A natu-
reza tem uma capacidade de 
recuperação incrível, mas não 
foi feita para suportar essa carga 
toda”, conclui Diogo Hungria.

“Indústrias de Araucária 
despejam produtos 
químicos no Iguaçu, o 
que vem causando a 
morte de peixes. É um 
absurdo! Onde estão os 
órgãos competentes para 
averiguar esses fatos?”

Clei Gibleski, via site Águas 
do Amanhã.

OPINIÃO
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Condenado pelos homens ...mas salvo pela natureza

A partir de Porto Amazonas, as condições 

melhoram e a pesca nas cidades históricas da 

região vira atração dos fins de semana 

QUASE MORTO 

A vegetação nas 
margens, que 
serve como um 
filtro para 
segurar o 
entulho, lembra 
árvores de Natal, 
só que com lixo 
no lugar dos 
enfeites. 

Peixes tentando 
respirar 
próximos à 
superfície: há 
pouco oxigênio 
na água.

A pescaria é 
diversão dos 
moradores de 
São Mateus 
do Sul.

No Salto 
Caiacanga, as 
corredeiras 
ajudam a 
oxigenar o 
Iguaçu, mas 
ainda há lixo 
entre as pedras.
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União da Vitória mata
a sede no Iguaçu
❚ Em União da Vitória, uma das 
cidades históricas mais impor-
tantes ao longo do Iguaçu, a qua-
lidade da água é motivo de preo-
cupação. A Companhia de Sane-
amento do Paraná (Sanepar) 
retira água do Iguaçu para abas-
tecer União da Vitória e Porto 
União, em Santa Catarina. Com 
todo o ef luente despejado nas 
águas do rio a partir de Curitiba, 
teme-se algum risco para a saúde 
dos moradores da região.

De acordo com as análises de 
água feitas por nossa equipe, a 
condutividade elétrica, que 
determina a quantidade de mate-
rial em suspensão na água, caiu à 
metade antes do ponto de capta-
ção da Sanepar em União da Vitó-
ria. Isso em relação às medições 
anteriores. No entanto, a análise 
da água bruta feita pelo equipa-
mento não especifica quais 
materiais orgânicos e inorgâni-
cos podem estar presentes no rio, 
como metais pesados, fósforo e 
nitrogênio, entre outros.

Potabilidade
“A água que distribuímos em 
União da Vitória está dentro das 
normas do Ministério da Saúde. 
Tem padrão de potabilidade e 
pode ser consumida”, garante 
Antonio Carlos Gerardi, gerente 

geral da Sanepar para a região
Sudeste. Segundo ele, o trata-
mento de água feito na cidade é
convencional. As análises feitas
pela empresa estão disponíveis
no site www.sanepar.com.br.

Riscos
Entre os riscos apontados por
especialistas em relação à capta-
ção de águas que já receberam
efluentes é a existência de subs-
tâncias potencialmente noci-
vas, como os trihalometanos
(THMs), que são compostos can-
cerígenos. De acordo com o quí-
mico industrial e gerente de
distribuição da Sanepar, Agenor
Zarpelon, não há indícios de
THMs na água tratada de União
da Vitória.

Segundo ele, não há condições
para a formação dessas substân-
cias, pois elas dependem da exis-
tência de ácidos provenientes da
decomposição de material orgâ-
nico vegetal, além de cloro. Os
trihalometanos, diz Zarpelon,
não se formam a partir do esgoto
e a emissão de cloro residual das
estações de tratamento em Curi-
tiba é zero. Por precaução, a água
de União da Vitória é pré-clorada
com dióxido de cloro, que, segun-
do Zarpelon, inibe a formação de
THMs.

“Uma solução para o 
problema seria criar 
nas comunidades, 
entre Curitiba e 
Araucária, os 
‘vigilantes do rio’: 
pessoas treinadas 
e remuneradas 
que ficariam 
responsáveis por 
cuidar dele.”

Ademir Sampaio, por e-mail.

“Todos sabem que 
quanto mais se desce o 
rio, mais bem cuidado 
ele está. Porque as 
comunidades estão 
cientes e foram 
educadas para cuidar 
bem desse patrimônio, 
coisa que a capital 
‘esqueceu’ de fazer.”

José de Oliveira Viana, por e-mail.    

OPINIÃO

(veja os resultados na página 3). 
Entre os parâmetros avaliados, 
destacou-se o nível de oxigênio 
dissolvido, que, como esperado, 
é baixíssimo naquele ponto – 
2,57 miligramas por litro (mg/l), 
enquanto o ideal seria entre 5 e 8 
mg/l. A condutividade elétrica, 
fator que mostra a quantidade 
de matéria dissolvida na água, 
estava 113% acima do normal. 
Restos de plástico, lâmpadas e 
peixes mortos compunham o 
cenário ao redor.

Às 8h45, iniciamos a navega-
ção. Mais adiante, a sonda mer-
gulha novamente, só que mais 
fundo. “Lá embaixo tem mais 
matéria orgânica e menos luz, 
portanto há menos oxigênio”, 
ensina Hungria. Ao observar as 
margens enquanto navegamos, 
notam-se trechos sem vegetação 
e outros com construções muito 
próximas do rio. 

Na altura da Rodovia do Xisto, 
o Iguaçu começa a nos brindar 

❚ No segundo dia da expedição, 
chegamos a Porto Amazonas, a 
70 km de Curitiba, onde conhece-
mos as corredeiras do Salto Caia-
canga. Ali, as quedas d’água 
começam a fazer um processo 
importante de oxigenação do 

Iguaçu. A região é também 
conhecida como o marco zero da 
navegação do rio e é o ponto de 
partida para relembrar um perío-
do importante da história do 
Paraná, quando os barcos a vapor 
transitavam pelo Iguaçu entre o 

final do século 19 e meados do 
século 20 carregando erva-mate e 
madeira e trazendo prosperidade 
para as cidades ao Sul do estado.

Ao chegar ao Caiacanga, 
constatamos que, como havia 
chovido, a força das corredeiras 
tinha aumentado. A ação do 
homem ainda se faz presente: 
garrafas PET, sacolas e outros 
entulhos se acumulam entre as 
rochas. O cheiro é desagradável.
Os técnicos da UFPR fizeram uma 
medição no local e constataram 

que o nível de oxigênio da água, 
como esperado, aumenta bastan-
te. “Em Araucária havia 30% de 
saturação de oxigênio e agora tem 
95%. Já o oxigênio dissolvido 
aumentou quatro vezes. Isso mos-
tra que a corredeira tem funda-
mental importância para a revita-
lização do rio”, explica Diogo 
Hungria. No entanto, Patrícia de 
Lima observa que o nível de nitra-
to na água permanece alto, sinal 
de que o impacto do esgoto de 
Curitiba, dos insumos agrícolas e 

dos dejetos do gado permanece na 
água, mesmo após as corredeiras.

Nas margens é pos sível notar a 
pouca vegetação ao redor do salto e 
a presença de es pécies invasoras, 
como o pinus. Para Léo Marcos de 
Freitas, diretor do Grupo Ambien-
talista do Rio Iguaçu (GARI), que 
atua em Porto Amazonas, a polui-
ção depois das corredeiras conti-
nua a trazer riscos para as pessoas. 
“Já encontramos no Iate Clube de 
Palmeira, em 2006, cerca de 350 
mil coliformes fecais em 100 ml de 

água, sendo que no litoral, acima
de mil coliformes a água é conside-
rada imprópria para banho”, com-
para. Para resolver o problema, ele
sugere criar um consórcio inter-
municipal, onde cada cidade e
ONG lo  cal exe  cutem projetos de
educação am  biental e fiscalização,
entre ou tras ações.

Expedição
visita cidades 
históricas
❚ No terceiro dia de viagem che-
gamos em Vila Palmira, distrito 
de São João do Triunfo, na divisa 
com a Lapa, a 120 km de Curiti-
ba. A vila, que teve status de 
município, hoje vive da agricul-
tura e a pesca parece ser a diver-

são da comunidade local e dos 
turistas nos fins de semana.

É o caso do aposentado João 
Luiz Alves, de Ponta Grossa, que 
frequenta há 20 anos o cais de 
Vila Palmira. Sempre que pode, 
ele e a esposa passam alguns dias 
na região. “A gente vem mais 
para passar o tempo. Nessas altu-
ras, a poluição de Curitiba já não 
afeta”, diz Alves, que consome os 
peixes que pesca. Realmente, os 
níveis de oxigênio e turbidez da 
água indicam que o rio está 

melhor ali, segundo as análises.

São Mateus
Por volta das 11 horas, chega-
mos a São Mateus do Sul, outra 
importante cidade que se 
desenvolveu ao longo do Igua-
çu graças à navegação e à vinda 
de imigrantes. No Parque Igua-
çu, às margens do rio, repousa 
uma das relíquias do período da 
navegação: o vapor Pery, que foi 
reconstruído em 1997 e hoje 
virou atração turística. 

Para quem vive na cidade, o 
Iguaçu é fonte de lazer e convívio 
social. “Tenho 33 anos e pesco 
aqui desde pequeno. Tomo água 
do rio e nunca tive problemas”, diz 
Marcio Zaki, morador da região. 
Segundo Diogo Hungria, a quali-
dade do rio é melhor ali do que em 
Vila Palmira. “Quando há um tre-
cho como este, de lentidão do rio, 
ocorre a decantação da matéria 
orgânica”, explica o biólogo. No 
entanto, ele não recomenda beber 
a água sem tratamento.

Trecho entre Curitiba 

e Araucária tem até 

ilhas de terra e 

entulho, o que chamou 

a atenção de 

jornalistas e 

pesquisadores  

❚ Nossa expedição pelo Iguaçu 
começou cedo. Às 7h30 do dia 10 
de abril, o grupo de jornalistas da 
Gazeta do Povo e da RPC TV, 
guias e técnicos da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) se reu-
niu na Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Cachoeira, da Sane-
par, em Araucária, na região 
metropolitana de Curitiba. O 
tempo nublado não animava 
ninguém a colocar o barco na 
água e encarar o trecho mais 
poluído do Rio Iguaçu, entre a 
capital e Guajuvira, distrito de 
Araucária. São quase 20 km de 
muita sujeira, lixo e poluição.

Antes, porém, um fato curio-
so chamou nossa atenção. Cente-
nas de peixes abarrotavam as 
comportas da estação atraídos 
pela grande quantidade de 
nutrientes na água (leia-se polui-
ção). Os animais nadavam bem 
próximos à superfície. “A chuva 
levanta o material do fundo do 
rio. Essa matéria orgânica quei-
ma o oxigênio da água e os peixes 
ficam sem ele”, explica o biólogo 
Diogo Hungria. Resumindo, pei-
xes à vista significa pouco oxigê-
nio na água. Cena que dali em 
diante se tornaria comum. “Eles 
estão competindo por comida e 
oxigênio. Além disso, ficam 
estressados e, com o passar do 
tempo, morrem”, observa a mes-
tre em Bioecologia Aquática 
Patrícia de Lima.

Medição
Enquanto a equipe de apoio 
inflava o bote, os pesquisadores 
da UFPR colocavam o equipa-
mento de análise de água no rio 

com cenas contrastantes. O lixo 
acumulado em galhos de árvores 
e na água contrapõe-se aos belos 
rasantes das garças sobre a água, 
no intuito de apanhar os poucos 
peixes que sobrevivem ali. Nadan-
do próximos à superfície, viram 
presas fáceis para as aves. Segundo 
os biólogos, só é possível ver tantas 
garças juntas por causa do alimen-
to farto. Um sinal de desequilíbrio 
ecológico, já que este não é o com-
portamento normal delas.

Indescritível
Próximo a Guajuvira, desembar-
camos na margem esquerda. 
Entre o leito do rio e uma lagoa 
próxima, o lixo acumulado mis-
tura-se ao lodo e a restos de plan-
tas formando um cenário indes-
critível. Conforme caminhamos 
sobre o lamaçal, é possível sentir 
plásticos e outros resíduos enter-
rados rangerem sob os pés. A 
mistura de matéria orgânica e 
sólidos em decomposição faz 

pensar que tipo de substâncias 
tóxicas podem estar sendo gera-
das ali, contaminando tudo. 
Detalhe: o número de televisores 
no local é impressionante.

Como se não bastasse, ao longo 
da navegação, nos deparamos 
com geladeiras, fogões, máquinas 
de lavar, peças de automóveis, 
madeiras, brinquedos, roupas, 
garrafas PET, sacolas plásticas, 
lâmpadas, janelas e muito mais. 
Tudo descartado no rio, que gen-
tilmente empurra para as mar-
gens o entulho. Ao olhar os resul-
tados das análises, Patrícia de Lima 
explica que houve pouca variação 
na qualidade do rio. “Este é prati-
camente o lixão da região metro-
politana de Curitiba”, resume 
Hungria, pouco antes de desem-
barcamos em Guajuvira.

Situação no 
Belém é crítica
❚ Para facilitar os deslocamen-
tos e aproveitar o tempo, a 
expedição percorreu primeira-
mente o trecho entre a ETE 
Cachoeira e Guajuvira. À tarde, 
retornamos a Curitiba para 
remar outros três quilômetros 
no Iguaçu, entre a Avenida das 
Torres e a Marechal Floriano, 
em um ponto acima daque le 
que havíamos navegado pela 
manhã. Neste pedaço, o canal 
f luvial é mais raso, mais fétido 
e menos convidativo.

Como havia chovido, o chei-
ro não era tão forte. Mas a cor da 
água era mais escura e piorou 
quando chegamos na foz do Rio 
Belém – que atravessa o Centro 
e alguns bairros populosos de 
Curitiba. No encontro dos rios 
forma-se uma “praia” de lodo e 

lixo. Tal como em Guajuvira, a 
vegetação lembra árvores de 
Natal, com enfeites de sacolas 
plásticas e entulho. Na margem 
oposta à saída do Belém, a força 
da água está derrubando o bar-
ranco, levando árvores e terra 
para dentro do Iguaçu. “A natu-
reza tem uma capacidade de 
recuperação incrível, mas não 
foi feita para suportar essa carga 
toda”, conclui Diogo Hungria.

“Indústrias de Araucária 
despejam produtos 
químicos no Iguaçu, o 
que vem causando a 
morte de peixes. É um 
absurdo! Onde estão os 
órgãos competentes para 
averiguar esses fatos?”

Clei Gibleski, via site Águas 
do Amanhã.

OPINIÃO
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Barrado pelas usinas  
Comuns no trecho 

intermediário e final do 

rio, as hidrelétricas 

alteram o ecossistema. 

Por outro lado, ajudam 

a melhorar a água

❚ No quinto dia, nossa equipe se 
deslocou por terra até a região do 
Médio Iguaçu, onde inicia-se uma 
sequência de cinco usinas hidrelé-
tricas instaladas ao longo do rio. 
Pela ordem, são elas: Foz do Areia, 
no município de Pinhão; Segredo, 
em Mangueirinha; Salto Santiago, 
em Saudade do Iguaçu; Salto Osó-
rio, em Quedas do Iguaçu; e Salto 
Caxias, em Capitão Leônidas Mar-
ques. Foz do Areia, Segredo e Salto 
Caxias são da Companhia Parana-
ense de Energia (Copel) e Salto San-
tiago e Salto Osório pertencem à 
Tractebel Energia. Juntas, as usi-
nas geram 6.674 MW – quase 7% 
da eletricidade produzida no Bra-
sil. Está prevista a construção de 
uma sexta usina próximo ao Par-
que Iguaçu, entre os municípios de 
Capanema e Capitão Leônidas 
Marques, capaz de produzir mais 
350 MW.

À tarde, chegamos a Segredo 
(Usina Governador Ney Braga). 
Inaugurada em 1992, a hidrelétri-
ca foi a primeira do país a ter um 
Relatório de Impacto Ambiental 
(Rima). De cara, os 145 metros de 
altura da barragem impressio-
nam. Ali, conhecemos o laborató-
rio que a Copel mantém para 
reproduzir peixes endêmicos (que 
só existem naquela região) do Igua-
çu. Muitas espécies, como o suru-
bim, foram quase extintas pela 
construção das barragens e pela 
pesca predatória.

Extinção
“Várias espécies declinaram 
depois do barramento de Segredo, 
mas nenhuma foi extinta”, garan-
te o biólogo Luiz Augusto Marques 
Ludwig, responsável pelas pesqui-
sas. O intuito é repovoar de peixes 
o rio, repondo o que foi perdido 
com a mudança da mecânica das 
águas, que antes corriam rápidas e 
agora estão mais lentas por causa 
das represas.

Apesar de necessárias, as hidre-
létricas causam um grande impac-
to ambiental, pois seus lagos inun-
dam quilômetros de f lorestas, 
alterando ecossistemas ao redor. 
“Aquele rio está correndo ali há 
séculos e, de repente, você o repre-
sa. Isso muda toda a biota (conjun-
to de seres vivos que habitam o 
local). Existe toda uma cadeia ali-
mentar que é alterada”, explica o 
biólogo Diogo Hungria.

Segundo o pesquisador, é 
importante pensar ações para 
minimizar o impacto das usinas, 
como investir em educação 
ambiental, saneamento, reflores-
tamento e recuperação de áreas 
degradadas. A Copel, aliás, investe 
no reflorestamento nas margens 
das represas. Porém, o que se vê em 
Segredo, em áreas particulares no 
entorno, são pontos com pouca 
vegetação e até gado pastando pró-
ximo ao lago.

Análise
A análise de água em Segredo indi-
cou melhora na qualidade. O índi-
ce de turbidez, por exemplo, caiu 
de 45 microsiemens (μS) para ape-
nas 5 μS. Isto ocorre porque a bar-
ragem funciona como um tanque 
de decantação natural para a maté-
ria em suspensão, que vai para o 
fundo deixando a água mais “cla-
ra”. Por outro lado, as represas tam-
bém sofrem com a poluição. É o 
caso de Foz do Areia, a primeira 
hidrelétrica do Iguaçu. “O proble-
ma lá é o excesso de nutrientes na 
água, oriundos de esgotos. Temos 
fósforo e nitrogênio e há prolifera-
ção de algas, que são potencial-
mente tóxicas”, admite Ludwig. 
Além da contaminação, o acúmu-
lo de material no fundo dos reser-
vatórios diminui sua vida útil.

MÉDIO E BAIXO IGUAÇU

No sexto e último dia da expedi-
ção, já em Foz do Iguaçu, coloca-
mos o barco na água em Porto 
Meira, no trecho final do Iguaçu, 
após as Cataratas. Chovia e ven-
tava, o que dificultou um pouco 
os trabalhos. O objetivo era 
navegar a região da tríplice fron-
teira. Lembrando que o Iguaçu 
separa o Brasil da Argentina e 
o Rio Paraná separa o Brasil e a 
Argentina do Paraguai. 

Além de medir a qualidade 
da água – bem melhor, por sinal 
– em pontos dos dois grandes 
rios, constatamos queimadas 
às margens do Paraná, tanto do 
lado argentino quanto do lado 
brasileiro. Apesar do tempo ruim, 
a sensação de todos era de dever 
cumprido. E bastou tirarmos 
o barco da água para o tempo 
melhorar. O sol acabou apare-
cendo timidamente e termina-
mos a manhã nas Cataratas, 
símbolo maior da beleza e da 
importância do Iguaçu. Que 
venha a próxima expedição!

FIM DA VIAGEM
Frio e chuva 
marcam o 
último dia

“Vila Palmira é o melhor 
lugar que conheço para 
pescar. Certamente serei 
mais um que colaborará 
para que a qualidade 
deste rio melhore cada 
vez mais.”

Jorge Ostrovski, por e-mail.

“A qualidade da água 
realmente preocupa 
quem mora aqui em 
União da Vitória. 
Gostaria muito de poder 
fazer alguma coisa para 
mudar a situação, mas 
as pessoas fingem que o 
problema não é delas.”

Andressa Kasiuk, via site Águas
do Amanhã.

OPINIÃO

Morador se 
criou “na
virada do rio”
❚ Após visitar a usina de Segre-
do, saímos de Dois Vizinhos (a 
473 km de Curitiba), passando 
por Salto do Lontra até Nova 
Prata do Iguaçu, na divisa com 
Realeza, onde localiza-se a 
hidrelétrica de Salto Caxias. Na 
comunidade Barra do Sarandi, 
abaixo da barragem, os técni-
cos da Universidade Federal do 
Paraná mediram a qualidade 
da água. Aproveitamos para 
conversar com moradores da 
região, entre eles o agricultor 
Ademir de Oliveira, cuja famí-
lia veio do Rio Grande do Sul 
para Capanema e depois se 
estabeleceu em Realeza. “Nós 
nos criamos nessa virada de 
rio”, conta Oliveira.

Proibido
O agricultor chegou a ser preso 
pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama) por pes-
car com rede no Iguaçu, o que é 
proibido. “Mas não avisaram 
antes que não podia”, reclama. 
De vilão ele virou defensor do 
rio. “Eu faço limpeza aqui nas 
segundas, quartas e sábados. O 
pessoal não leva o lixo embora”, 
protesta Oliveira, referindo-se 
ao descaso dos pescadores da 
região.

De Barra do Sarandi, subi-
mos até o lago de Salto Caxias 
para avaliar a água da represa. A 
vista é maravilhosa no local. 
Depois, seguimos em direção ao 
município de Capanema, mais 

precisamente no mirante do 
Salto da Vaca Branca, na área do 
Parque Nacional do Iguaçu. 
Acompanhados por equipes da 
Polícia Federal, da Força Nacio-
nal e do Instituto Chico Mendes, 
navegamos nas tranquilas 
águas do parque. O problema ali 
é a ação ilegal de palmiteiros, 
caçadores, contrabandistas e 
traficantes, que dão trabalho 
aos poucos agentes federais na 
região.

A hidrelétrica de Segredo, que é da Copel e fica em Mangueirinha, integra o conjunto de cinco usinas instaladas ao longo do Iguaçu. 

Na região do Parque Nacional, na cidade de Capanema, a qualidade da água é melhor. E ainda tem um visual espetacular.

Ademir reclama dos pescadores que jogam lixo no rio, próximo à represa de Salto Caxias.
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