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OPINIÃO

Informação para 
mudar a paisagem

DIAGNÓSTICO

Estudo revela 

indicadores 

importantes sobre a 

situação do Alto 

Iguaçu. Dados ajudam 

a entender o problema 

e a buscar soluções

❚ Neste Dia Mundial do Meio 
Ambiente, as atenções se voltam 
para um tema cada vez mais em 
voga: a água – ou a eventual fal-
ta que ela pode fazer caso conti-
nuemos a abusar da natureza. 
Décadas de descaso com os recur-
sos hídricos agora se ref letem 
em previsões catastróficas, nas 
quais populações inteiras ficam 
sem ter o que beber. Na África, 
isso já acontece.

Mas não é preciso ir tão longe. 
A região metropolitana de Curi-
tiba – abastecida majoritaria-

mente pela bacia hidrográfica 
do Alto Iguaçu – dispõe de ape-
nas 500 m3 de água por habitan-
te ao ano, quando o ideal seria o 
triplo disso, segundo os padrões 
das Nações Unidas. Resumindo: 
vivemos uma situação de escas-
sez hídrica.

Problemas
Para poder preservar rios e 
mananciais, o primeiro passo, 
dizem os especialistas, é enten-
der a situação. Nesse sentido, é 
preciso ter informações. Ao lon-
go dos últimos meses, o projeto 
Águas do Amanhã vem elabo-
rando um levantamento técnico 
com mais de 20 parâmetros 
sobre as condições atuais da 
bacia do Alto Iguaçu. No próxi-
mo mês, um relatório com o 
estudo completo deve ficar pron-
to. Trata-se de um verdadeiro 
diagnóstico da bacia, apresen-
tando subsídios para melhor 
analisar as dificuldades ambien-
tais enfrentadas e a melhor 
maneira de superá-las.

No entanto, a pedido da Gaze-

ta do Povo, a engenheira civil 
Ana Sylvia Zeny e a arquiteta 
urbanista Cecile Miers, respon-
sáveis pela pesquisa, antecipa-
ram cinco dos principais fatores 
que afetam diretamente a quali-
dade de água e impactam a vida 
dos habitantes da bacia hidro-
gráfica. São eles: ocupações irre-
gulares, cobertura de coleta de 
esgoto, áreas de risco de inunda-
ção, mananciais e mata ciliar.

Ao cruzar informações de 
várias fontes governamentais, 
como prefeituras, empresas 
públicas e órgãos fiscalizadores, 
o estudo revelou índices preocu-
pantes, mas também sinalizou 
algumas boas perspectivas. “Vejo 
que esses dados são o fio da mea-

da de uma grande discussão sobre 
coisas que afetam a todos. Existe 
uma linha que liga essa água a 
problemas que o cidadão acha 
importante no seu dia a dia”, rei-
tera Antonio Ostrensky, professor 
da Universidade Federal do Para-
ná (UFPR) e coordenador técnico 
do Águas do Amanhã.

De acordo com o pesquisador, 
as informações do estudo repre-
sentam uma fotografia do Alto 
Iguaçu hoje, explicitando um 
círculo vicioso de degradação 
socioambiental cujos fatores 
estão interligados. “As ocupa-
ções irregulares são como o pri-
meiro sintoma da doença”, com-
para. Casas em locais inapropria-
dos, sem estrutura, acarretam na 

falta de saneamento (água, cole-
ta de esgoto e lixo) e na conse-
quente poluição dos manan-
ciais, degradação das matas cilia-
res e aumento do risco de en -
chentes, segundo Ostrensky.
Além disso, esse cenário logo se
amplia para problemas sociais,
como o aumento da violência e
da degradação humana.

Este pequeno retrato da mais
importante bacia hidrográfica
do Paraná você confere ao longo
das próximas páginas deste
quinto e último suplemento
especial Águas do Amanhã. Boa
leitura.

Discuta o conteúdo do caderno na nossa 

comunidade on-line (www.aguasdoamanha.

com.br/comunidade).

Um verdadeiro mapa
de nossa realidade
ANA SYLVIA ZENY E CECILE MIERS

❚ Alto Iguaçu. É nesta porção de 
rio, ainda pequeno, que muita 
coisa acontece. São 18 municí-
pios, 18 realidades diferentes, 18 
histórias, conquistas, anseios. 
Mas ao final, todas as atividades 
e ações, desenvolvidas em cerca 
de 40% do território destas cida-
des onde vivem quase 3 milhões 
de pessoas, têm ref lexo nas 
águas do Iguaçu.

Águas cuja qualidade varia de 
medianamente poluída a extre-
mamente poluída, mesmo com 

72% de coleta de esgoto e quase 
100% de coleta de resíduos sóli-
dos. Águas que percorrem rios 
com menos da metade da mata 
ciliar que deveria protegê-los, e 
com muitas áreas de ocupação 
irregular, refletindo a incapaci-
dade da gestão pública em con-
trolar a ocupação que ameaça os 
mananciais.

O diagnóstico do Águas do 
Amanhã tem mostrado, até ago-
ra, que a situação do Alto Iguaçu 
é crítica. E por que isto acontece? 
Ao procurar conhecer um pouco 
mais sobre a bacia hidrográfica, 
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a situação com a qual nos depa-
ramos é a seguinte: muito tem 
sido pensado, discutido e defini-
do, na forma de planos, projetos, 
leis, decretos, mas o que perma-
nece é um círculo vicioso que 
não se fecha. Isto porque, mes-
mo sendo de conteúdo impor-
tante e urgente, trabalhos con-
cluídos são engavetados e esque-
cidos por falta de decisão política 
ou de recursos para colocá-los 
efetivamente em prática.

Dados
O Águas do Amanhã saiu em 
busca de dados já mapeados, 
com foco em temas que retratas-
sem a realidade do Alto Iguaçu, 
entre eles a mata ciliar, esgotos, 
resíduos sólidos, ocupações irre-
gulares, qualidade da água, fon-
tes de poluição e áreas de inun-

dação. Embora constatemos o 
esforço das instituições em reali-
zar um trabalho de qualidade e 
útil para a sociedade, impressio-
na o fato de profissionais traba-
lharem isoladamente, com pou-
co intercâmbio das informações 
já produzidas sobre o mesmo 
tema, além da burocracia impos-
ta ao acesso a esses dados e da 
dificuldade na utilização dos 

mesmos pela forma com que são 
disponibilizados.

Outro ponto em destaque é 
que o objeto de atenção de um 
estudo sobre meio ambiente, 
quando o território é a bacia 
hidrográfica, extrapola os limi-
tes político-administrativos, que 
só existem no papel. Na realida-
de, o que acontece em determi-
nado município tem consequên-
cias na cidade vizinha. Esta cons-
ciência precisa ser trabalhada. É 
necessária a união de esforços, 
nas esferas governamentais e 
nos setores produtivos e de servi-
ços, com a maciça participação 
da sociedade civil, pois a manu-
tenção da qualidade hídrica e, 
consequentemente, da qualida-
de de vida é responsabilidade de 
todos – juntos!

Felizmente, esta visão é o que 

se pode vislumbrar nas novas
gestões, que vêm buscando a
integração de suas instituições.
Igualmente é o que o Águas do
Amanhã tem como meta, em
um esforço concentrado em
levar informação aos diversos
públicos, pois informação com-
partilhada se transforma em
conhecimento, completando o
círculo de ações necessárias
para a abertura de um diálogo
permanente, necessário e dese-
jado por muitos, depois de um
longo período repleto de discur-
sos, mas de poucos resultados
concretos.

Ana Sylvia Zeny é engenheira civil e Cecile 

Miers é arquiteta urbanista. Ambas são técni-

cas da ArchGeo Arquitetura e Meio Ambiente e 

foram responsáveis pelo levantamento enco-

mendado pelo Águas do Amanhã.

Embora constatemos o 
esforço das instituições 
em realizar um trabalho 
de qualidade, 
impressiona o fato de 
profissionais 
trabalharem 
isoladamente, com 
pouco intercâmbio das 
informações sobre o 
mesmo tema.

O trecho mais poluído do Rio Iguaçu, que drena quase toda a região metropolitana, situa-se entre Curitiba e Araucária. O entulho no leito e nas margens reflete a ação descuidada do homem.
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Até geladeiras 
são atiradas ao 
rio: descaso ou 
falta de 
informação?
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Contrastes de uma 
bacia vulnerável
Densidade 

demográfica elevada e 

baixa disponibilidade 

de água colocam

em xeque a 

sustentabilidade

do Alto Iguaçu 

❚Se comparado às dimensões 
fabulosas das cataratas em sua 
foz, no Oeste do Paraná, o Rio 
Iguaçu na região de suas nascen-
tes, na Grande Curitiba, pode ser 
comparado a um filhote recém- 
nascido. Sem o porte e a vazão 
para diluir a carga poluidora ge -
rada por uma população de quase 
3,5 milhões de pessoas que habi-
tam suas cabeceiras, a contami-
nação de suas águas é inevitável, 
ameaçando inclusive alguns 
af luentes importantes que ser-
vem de manancial para o abaste-
cimento da RMC.

A alta densidade demográfica, 
o uso irregular do território urba-
no e o desmatamento são alguns 
dos fatores preponderantes para 
a contaminação da bacia, cuja 
disponibilidade hídrica tem sido 
colocada à prova. Cerca de 37% da 
área total dos 18 municípios que 
compõem o Alto Iguaçu está den-
tro da região hidrográfica. Porém 
ela concentra 96% dos habitantes 
dessas cidades. Em resumo, é 
pouca água para muita gente. 
Três dos municípios mais populo-
sos da RMC – Curitiba, Pinhais e 
Fazenda Rio Grande – têm seus 
territórios integralmente dentro 
da bacia. Já Piraquara e Araucá-
ria, outros “pesos pesados” em 
termos demográficos, não têm 
100% de suas áreas na bacia, mas 
sim a totalidade de suas popula-
ções.

Reservatórios
Formado por 39 sub-bacias, 
como as dos rios Barigui, Belém e 
Passaúna, entre outros, o Alto 
Iguaçu vive hoje problemas de 
contaminação de seus reservató-
rios de água bruta, pois há ocupa-
ções regulares e irregulares den-
tro de áreas de mananciais e ocor-
re contaminação por esgotos 
domésticos.

Ocupações irregulares pipocam na bacia do Alto Iguaçu. Esse é um dos fatores agravantes que prejudicam a qualidade dos rios.

Nascentes em Piraquara: motivo para cuidar dos mananciais.

RECURSOS HÍDRICOS

Segundo o engenheiro am  -
biental Eduardo Gobbi, diretor de 
Recursos Hídricos da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente 
(Sema), não é fácil resolver um 
problema como esse, mas a saída, 
diz ele, seria a combinação de três 
fatores: organizar melhor a ocu-
pação do território urbano; evitar 
a ocupação de algumas áreas 
(mananciais); e, no caso das áreas 
regularizadas, coletar e tratar os 
esgotos. “Como há um passivo de 
30 anos de falta de investimentos. 
São valores muito altos e a conta 
não fecha. É preciso buscar recur-
sos desonerados (a fundo perdi-
do), como os do PAC (Plano de 
Aceleração do Crescimento, do 
governo federal) ou talvez traba-
lhar com outras soluções. Em 
uma comunidade isolada, pode-
se fazer um tratamento de esgoto 
localizado, ao invés de levar a 
rede coletora até lá”, exemplifica.

Para a jornalista e ambientalis-
ta Teresa Urban, além dos investi-
mentos pesados, é preciso mobi-
lizar a sociedade a participar da 
discussão, mas de maneira mais 
inteligente. “As campanhas edu-
cativas com relação à água estão 
muito voltadas para combater o 
desperdício, e pouco para preser-
var os recursos da natureza”, sen-
tencia. Segundo a especialista, a 
lei também precisa ser mais 
“esperta”. “Quando se trata de 
ações potencialmente poluido-
ras, as empresas são multadas e 
obrigadas a reparar danos, por 
exemplo. O mesmo não acontece 
quando é para atuar preventiva-
mente”, conclui.
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Antonio Costa/Gazeta do Povo

Compensação 
financeira entra 
na pauta
❚Entre as várias medidas que 
podem ser adotadas para tentar 
preservar os mananciais e rios da 
bacia do Alto Iguaçu, a compensa-
ção financeira por serviços 
ambientais é um dos temas mais 
discutidos no momento. Pagar 
agricultores que preservam ou 
desonerar indústrias que cuidam 
do meio ambiente – para ficar 
em dois exemplos – seria uma 
forma de agregar valor econômi-
co e incentivar a conservação 
ambiental.

O oceanólogo Antonio Os -
trensky, professor da UFPR, defen-
de, entre outras coisas, o incenti-
vo à agricultura orgânica na 
região da bacia. “Não temos uma 
agri  cultura industrial nessa 
região, portanto não-competiti-
va”, esclarece. Segundo o especia-
lista, trata-se de uma atitude mui-
to mais sensata do que não dar 
alternativas ao produtor de baixa 

renda, cuja única saída, muitas 
vezes, é explorar a natureza de 
forma agressiva. “Não tem como 
promover a conservação sem 
gerar renda”, sentencia Ostrensky.

Ressalva
Já a ambientalista Teresa Urban, 
faz ressalvas à iniciativa. “Vive-
mos em uma sociedade que tende 
ao individualismo. Aquilo que é 
bem de todos precisa ser protegi-
do por todos. Não podemos pre-
miar o cidadão que cumpre a lei. 
Quando se estabelece preço para 
isso, abre-se um precedente peri-
goso, que valoriza esse lado ruim 
da sociedade”, argumenta.

De acordo com Eduardo Gob-
bi, da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídri-
cos, o governo do Paraná está ar  -
ticulando um projeto para o pa  -
gamento por serviços ambien-
tais. “O programa tenta articular 
uma colaboração entre o setor 
produtivo e aqueles que estão 
conservando. Estamos criando 
instrumentos econômicos de 
gestão ambiental e mecanismos 
de financiamento para quem 
está protegendo”, explica.

RIO IGUAÇU
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Lapa

Colombo

Contenda

Palmeira Curitiba

Piraquara
Araucária

Balsa Nova

Campo
Magro

Campo
Largo

Porto
Amazonas

Almirante
Tamandaré

Campina
Grande do

Sul

Quatro
Barras

São José dos
Pinhais

Fazenda Rio
Grande

Mandirituba

Pinhais

ESPAÇO DISPUTADO

Fonte: IBGE e Comec.

A bacia do Alto
Iguaçu ocupa
apenas 37%
da área total
dos 18 muni-
cípios que a
compõem.
Porém ela
abriga quase
96% da
população
somada
dessas
cidades.

População urbana estimada no Alto Iguaçu (2010)

Almirante Tamandaré 98.280
Araucária 108.670
Balsa Nova 6.302
Campina Grande do Sul 22.474
Campo Largo 88.741
Campo Magro 19.206
Colombo 198.231
Contenda 9.202
Curitiba 1.719.201
Fazenda Rio Grande 75.976
Lapa 21.971
Mandirituba 5.182
Palmeira 0
Pinhais 113.930
Piraquara 46.930
Porto Amazonas 301
Quatro Barras 14.403
São José dos Pinhais 232.338

“Aquilo que é bem de todos 
precisa ser protegido por 
todos. Não podemos 
premiar o cidadão que 
cumpre a lei. Quando se 
estabelece preço para isso, 
abre-se um precedente 
perigoso, que valoriza esse 
lado ruim da sociedade.”
Teresa Urban, ambientalista, questionando o pagamento por serviços ambientais.



águas do amanhãGAZETA DO POVO DOMINGO, 5 DE JUNHO DE 2011 5

Mais de 70% da 
bacia tem coleta

ESGOTO

Apesar do bom índice 

de cobertura, rios 

continuam sendo 

poluídos. Ligações 

residenciais 

irregulares são o 

principal problema

❚ Segundo o Cadastro de Usuá-
rios de Recursos Hídricos, de 
1999, do Instituto das Águas do 
Paraná, cerca de 80% da carga 
poluidora dos rios na região 
metropolitana de Curitiba são 
oriundos de esgotos domésticos 
e da poluição difusa (resultante 
do lixo e da sujeira proveniente 
dos ambientes urbanos). O dado 
parece contraditório, já que o 
Alto Iguaçu possui, segundo 
levantamento feito pelo Águas 
do Amanhã com base em infor-
mações da Companhia de Sane-
amento do Paraná (Sanepar) e 
no censo populacional de 2010 
(estimado), do IBGE, 72% das 
residências atendidas na área 
urbana da bacia hidrográfica.

Chama atenção os dados  de 
alguns municípios importantes 
da RMC – inclusive do ponto de 
vista econômico – cujas taxas 
de coleta e tratamento de efluen-
tes ainda são baixas. É o caso de 
Araucária, que tem 55% de cole-
ta e apenas 51% de tratamento. 
Pelos cálculos da Sanepar (veja 
matéria ao lado), a cidade teria 
38,98% de cobertura de rede, 
com 100% de tratamento do que 
é coletado. Outros municípios 
também se destacam pelos bai-
xos índices: Campo Magro (27%), 
Almirante Tamandaré (16%), 
Mandirituba (8%) e Contenda 
(0%). “As áreas mais adensadas 
estão bem atendidas, mas algu-
mas não estão”, constata a arqui-
teta urbanista Cecile Miers. 
“Como na região do Rio Atuba, 
em Colombo e em Almirante 
Tamandaré, no Rio Passaúna, 
em Campo Magro, e nos rios Mas-
cate e Divisa, em Fazenda Rio 
Grande”, exemplifica a enge-
nheira Ana Sylvia Zeny.

Passivo
De acordo com a ambientalista 
Teresa Urban, estes números 
ref letem o enorme passivo 
ambiental deixado por anos de 
descaso com o assunto. “As polí-
ticas do setor sempre estiveram 
voltadas para assegurar o abaste-
cimento de água. Criamos fábri-
cas domésticas de esgoto na 
medida em que fornecemos 
água tratada para a população 
sem o devido acompanhamento 
da rede coletora. A isso, soma-se 
a dificuldade de estimular os 
cidadãos que possuem o serviço 
a fazer a ligação correta no siste-
ma de esgoto. Segundo a Sane-
par, 33% dos domicílios que dis-
põe de coleta não estão ligados 
corretamente à rede. Isso expli-
caria, em parte, a contaminação 
dos rios, mesmo com mais de 
70% de cobertura e tratamento 
de efluentes.

Para Teresa Urban, é preciso 
que governo e sociedade traba-
lhem em parceria, principal-
mente através de políticas de 
conscientização, envolvendo o 
cidadão comum na discussão.

Na opinião de Antonio 
Ostrensky, coordenador técnico 
do Águas do Amanhã, as pesso-
as precisam se convencer de que 
não basta se livrar do “proble-
ma” no córrego ou galeria plu-
vial mais próxima. “O esgoto 
tem de estar ligado na rede e, 
depois, o poder público deve 
fazer o papel dele, que é tratar 
adequadamente esse ef luente 
para que seja lançado adequa-
damente no rio”, sentencia. 
Multa para o morador irregular 
e educação ambiental para as 
novas gerações, segundo o espe-
cialista, são duas boas estraté-
gias para enfrentarmos a ques-
tão daqui para frente. 
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Lançamento de esgoto em área de ocupação irregular em Piraquara, na RMC. O resultado é a contaminação dos rios. 

Sanepar faz 
cálculo 
diferente
❚ A Sanepar usa dois métodos 
para avaliar os índices de cobertu-
ra de rede de esgoto. O primeiro, 
cujos números são mais expressi-
vos, leva em conta a quantidade 
de imóveis que têm rede de esgo-
to passando na frente, mas que 
não necessariamente estão liga-

dos a ela. Outro critério é o do 
número de ligações ativas – imó-
veis que efetivamente têm seus 
efluentes recolhidos.

No caso de Curitiba, por exem-
plo, segundo os cálculos da com-
panhia, há 92,98% de cobertura 
de rede (conforme uma das formas 
de cálculo) e 88,73% segundo o 
número de ligações ativas. Esse 
último dado fica próximo do 
encontrado no levantamento do 
Águas do Amanhã (88%). Além 
disso, há diferenças nos métodos 
de cálculo populacional da bacia, 

o que gera porcentagens desiguais 
entre os números do estudo e os da 
Sanepar. Mais: a companhia con-
sidera apenas 15 municípios da 
região metropolitana como inte-
grantes da bacia do Alto Iguaçu, ao 
invés dos 18 estabelecidos pelo 
Instituto das Águas do Paraná. 
“Para estes 15 municípios, temos 
72,63% dos imóveis com rede cole-
tora. Destes, 68,61% ligados a ela”, 
explica o engenheiro civil Celso 
Luis Thomaz, gerente geral da 
Sanepar para a região metropoli-
tana de Curitiba e litoral.

Investimentos
Segundo Thomaz, os investi-
mentos prioritários da empresa 
sempre foram nas áreas de 
mananciais. Em segundo lugar, 
os esforços são dirigidos para os 
setores de maior adensamento 
populacional, que dão retorno 
financeiro. Além disso, os proje-
tos de regularização fundiária 
também ganham prioridade. Por 
isso, de acordo com o engenhei-
ro, cidades como Araucária ou 
Mandirituba, entre outras, só 
agora estão recebendo maior 

atenção na questão do esgoto,
pois as áreas de mananciais estão
bem atendidas.

“Supondo que fosse possível 
atingir 100% de coleta, o que é
quase uma utopia (por razões
técnicas e de f luxo populacio-
nal), precisaríamos investir R$
750 milhões para universalizar o
serviço no Alto Iguaçu. Desse
total, temos financiamentos de
R$ 300 milhões, que serão inves-
tidos nos próximos quatro anos,
elevando o índice para 84%”,
revela. 

Um dado positivo obtido 
pelo estudo feito pelo Águas 
do Amanhã na bacia do Alto 
Iguaçu diz respeito à coleta do 
lixo domiciliar, que se aproxima 
dos 100% da população atendi-
da. É bom frisar, no entanto, que 
esses dados foram fornecidos 
pelas próprias prefeituras, admi-
nistradoras dos serviços.

Ana Sylvia Zeny e Cecile 
Miers destacam também a boa 
cobertura de coleta seletiva 
(resíduos sólidos ou recicláveis), 
mas cujos índices ainda não são 
tão bons quanto os da coleta 
normal. 

Na opinião de Antonio 
Ostrensky, é preciso agregar 
valor econômico aos materiais 
recicláveis, como acontece com 
as latinhas de alumínio. “Senão, 
as pessoas vão simplesmente 
jogar fora”, pontua. Outro fator 
com potencial para ser apri-
morado,  segundo o estudo, é 
a varrição de rua. Em Curitiba, 
por exemplo, o serviço não 
cobre toda a cidade. “Melhorar 
a varrição seria uma maneira 
de diminuir a poluição dos rios”, 
esclarece Ana Sylvia. Durante 
as chuvas, boa parte do lixo e 
da sujeira das ruas vai parar nos 
rios através das bocas de lobo e 
galerias pluviais.

LIXO
Maior parte dos 
resíduos é 
recolhida

A coleta de lixo é eficiente,
aponta estudo.

 

REDE COMPLEXA

Fonte: Sanepar (2011)/IBGE (2010)/Comec (2004).

Curitiba tem os melhores índices de coleta de
esgoto da região. No entanto, em outros
municípios populosos, como São José dos Pinhais
e Colombo, a cobertura ainda é deficiente.

Almirante Tamandaré 98.280 16%
Araucária 108.670 55%
Balsa Nova 6.302 18%
Campina Grande do Sul 22.474 90%
Campo Largo 88.741 46%
Campo Magro 19.206 27%
Colombo 198.231 33%
Contenda 9.202 0%
Curitiba 1.719.201 88%
Fazenda Rio Grande 75.976 31%
Lapa 21.971 75%
Mandirituba 5.182 8%
Palmeira 0 —
Pinhais 113.930 64%
Piraquara 46.930 77%
Porto Amazonas 301 87%
Quatro Barras 14.403 68%
São José dos Pinhais 232.338 56%
Total coletado no Alto Iguaçu 2.009.281 72%
População urbana total 2.781.338

Índice de coleta
de esgoto (2011)

População urbana
estimada no Alto

Iguaçu (2010)

0,0 - 12,5%
12,51 - 25,0%
25,01 - 37,5%

37,51 - 50,0%
50,01 - 62,5%
62,51 - 75,0%

75,01 - 87,5%
87,51 - 100%
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No limite da cidadania
Às margens do Rio 

Atuba, entre Colombo 

e Curitiba, moradores 

convivem com 

alagamentos, 

ocupações irregulares 

e sem rede de esgoto

❚ Não é difícil encontrar na 
região metropolitana de Curiti-
ba situações que resumem bem 
os principais problemas am -
bientais da bacia do Alto Igua-
çu. Alguns pontos, inclusive, 
transformam-se em verdadeiros 
exemplos práticos dos conceitos 
e números mostrados ao longo 
deste suplemento especial e que 

estão relacionados aos indica-
dores de qualidade dos rios, tais 
como: ocupações irregulares, 
áreas inundáveis, coleta de lixo 
e esgoto, preservação das matas 
ciliares e dos mananciais.

No limite de Curitiba com Co -
lombo, às margens do Rio Atuba, 
um dos formadores do Iguaçu, 
nossa reportagem visitou um 
desses locais. Nas proximidades 
da Rua Antonino Teixeira, no 
bairro Santa Cândida, do lado 
curitibano, os moradores estão 
cansados de conviver com algu-
mas das situações descritas no 
parágrafo anterior. Historica-
mente, a região vem sofrendo há 
anos com as ocupações irregula-
res nas margens do rio, com a 
falta de rede coletora de efluen-
tes e com o lixo que é jogado no 
Atuba. Além disso, os alagamen-
tos são uma constante para 
quem vive ali.

SANEAMENTO

De acordo com Francisco 
Ribas Mancini, diretor do 
Departamento de Habitação 
da prefeitura de Colombo, a 
maior dificuldade para recupe-
rar as áreas nas margens dos 
rios é a falta de recursos, pois as 
obras costumam ser caras. 

O dinheiro, além disso, só 
começou a vir recentemente. 
“Tinha gente que morava ali 
(na beira do Rio Atuba) há 
20 anos. A força da água era 
tão grande que começava 
a erodir as casas por baixo”, 
explica.

As famílias que foram 
reassentadas em outro local, 
na mesma região, mas longe 
do rio. “Não vão sofrer mais 
com as enchentes”, garante 
Mancini. 

Segundo a Cohapar, 
outras 188 famílias do 
Jardim Marambaia aguar-
dam ser transferidas. Nos 
próximos meses, vai ser 
lançada a licitação para a 
construção das residências 
restantes e para a recupera-
ção das margens atingidas.

HABITAÇÃO
Invasões
têm mais
de 20 anos

Esgoto só daqui 
a dois anos
❚A Companhia de Saneamen-
to do Paraná (Sanepar) infor-
mou que a obra que está sen-
do feita na região é o coletor 
Maracanã, de maior porte, 
para fazer o transporte de 
esgoto até a estação de trata-
mento. A rede coletora local, 
que vai atender aos morado-
res da região da Rua Antonino 
Teixeira, em Curitiba, já está 
orçada, mas só deve começar a 
ser construída daqui a dois 
anos. 

Em relação ao antipó des-
truído pelas obras na região, a 
empresa esclarece que a recu-
peração da rua deve começar 
no máximo até o dia 10 de 
junho. No caso de casas ou cal-
çadas danificadas, esses even-
tos devem ser comunicados à 
própria Sanepar, através do 
telefone 115, que cobra expli-
cações das empreiteiras res-
ponsáveis pelas obras.

PAC
Recentemente, a prefeitura de 
Colombo, juntamente com a 
Companhia de Habitação do 
Paraná (Cohapar), através de 
obras financiadas pelo Plano de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC), iniciou um demorado pro-
cesso de retirada das pessoas que 
vivem na beira do rio. Algumas 
casas foram demolidas e as famí-
lias transferidas para novas resi-
dências. Porém o entulho não 
foi retirado do local. “O lixão 
todo está em Colombo, mas 
Curitiba fica na parte mais bai-
xa. Quando chove, nós é que 
ficamos prejudicados”, reclama 
a aposentada Teresa Santos, que 
mora no Santa Cândida, em 
frente ao Rio Atuba.

De qualquer forma, dos dois 
lados da margem há muito entu-
lho e lixo no entorno do rio, 
aumentando o assoreamento e 

dificultando a passagem da 
água. “Se der uma chuva forte, 
vai ser um caos. Tudo vai parar 
nas manilhas”, alerta Teresa. O 
vizinho dela, o empresário Ade-
nilson Oliveira, conta que se vê 
de tudo no rio – sofás, geladei-
ras, colchões... “Deveriam tirar o 
entulho e fazer a limpeza do 
rio”, protesta. Ele ainda lembra 
da última enchente na região, 
em fevereiro. Teresa nos mostra 
as fotos da casa invadida pelas 
águas do Atuba– situação agra-
vada pela falta de saneamento.  
“As porcarias estão indo para o 
rio e, quando alaga, vem tudo 
para dentro das nossas casas”, 
explica a aposentada.

A preocupação com a saúde 
pública, aliás, é um dos pontos 
principais das reclamações. 
Segundo os moradores, alguns 
vizinhos adoeceram após ter con-
tato com as águas dos alagamen-

tos. “Fazem campanhas contra a 
dengue, mas olha o que tem de 
pneus e lixo aqui”, aponta Teresa. 
“O argumento da prefeitura é de 
não remover o entulho para que 
outras pessoas não se instalem 
aqui”, revela o empresário Val-
mir Cordeiro de Almeida, que 
também mora nas redondezas.

A dona de casa Elizete Antu-
nes Machado também indica 
outros problemas na região, 
como rachaduras nas casas e cal-
çadas, além de vias esburacadas 
– a Sanepar faz obras para 
implantação de um coletor na 
região. “Fizeram todo o esgoto, 
quebraram a rua e não conserta-
ram”, protesta. Já o alfaiate Naor 
Dias está preocupado com futu-
ros alagamentos, em decorrên-
cia do entulho que cai no rio. 
“Fico magoado com a quantida-
de de impostos que pago, e o 
retorno não vem”, desabafa.

Adenilson, 
Valmir, Elizete e 
Teresa mostram 
os escombros 
das casas 
demolidas nas 
margens do 
Atuba. Material 
está caindo no rio 
e pode agravar 
inundações. 

Ainda há muitas 
casas na beira do 
rio, na divisa de 
Curitiba com 
Colombo.

Entulho
Através de sua assessoria de 
imprensa, a Cohapar infor-
mou que foram retiradas – em 
caráter de emergência, após os 
alagamentos em fevereiro des-
te ano – 59 famílias do Jardim 
Marambaia, em Colombo, nas 
margens do Rio Atuba. Segun-
do o projeto original de recupe-
ração da área, está prevista a 
construção de um parque line-
ar no local. De acordo com Edu-
ardo Akio Ueda, diretor da 
Secretaria de Obras do municí-
pio, a remoção do entulho já 
começou e deve ser concluída 
em no máximo dez dias. “Tive-
mos contratempos porque 
muitas ruas foram danificadas 
por causa das chuvas. Agora é 
que a gente conseguiu viabili-
zar o equipamento para a reti-
rada do entulho”, justifica. 

Segundo Francisco Ribas 
Mancini, diretor do departa-
mento de Habitação da pre-
feitura de Colombo, no local 
onde as casas serão demoli-
das, haverá o plantio de espé-
cies nativas da região.

“As porcarias estão indo 
para o rio e, quando alaga, 
vem tudo para dentro das 
nossas casas.”
Teresa Santos, moradora.

“Fico magoado com a 
quantidade de impostos 
que pago, e o retorno não 
vem.”
Naor Dias, morador.
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Com uma das maiores exten-
sões territoriais do Paraná, o 
município de Campo Largo luta 
para conter as ocupações irre-
gulares. De acordo com Juliana 
Regina de Vargas, arquiteta da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano da cidade, há vários 
tipos de problemas, como áreas 
públicas e particulares invadi-
das e condomínios clandestinos. 
“Não temos novos loteamentos 
irregulares. São passivos do 
município, principalmente 
dos anos 1980 e 90”, explica. 
Segundo ela, a fiscalização 
aumentou nos últimos anos. 
Porém o último levantamento 
dos imóveis ilegais foi feito em 
2008. “Temos áreas que estão 
invadidas e que podem aumen-
tar, mas esse número não é 
expressivo”, garante.

De acordo com Nivaldo 
Guerin, coordenador da Defesa 
Civil de Campo Largo, há vários 
projetos de regularização em 
andamento hoje no município, 
como nos bairros Santa Angela 
e Itaqui, com o cadastramento 
das famílias e a construção 
novas moradias. 

MORADIA
Campo Largo 
planeja 
regularização

Alagamentos 
vão afetar
mais gente

Quase 6%
das áreas são 
irregulares

❚ Os problemas de alagamentos 
na bacia do Alto Iguaçu, como os 
vividos pelos moradores próxi-
mos ao Rio Atuba, tendem a pio-
rar – e bastante – nas próximas 
duas décadas. É o que mostram 
dados do Instituto das Águas do 
Paraná com base em estimativas 
do crescimento populacional da 
região. No caso da sub-bacia do 
Atuba, que cobre apenas 3,5% da 
área total do Alto Iguaçu, mas 
que concentra quase 16% dos 
habitantes da região, a popula-
ção atingida pelas cheias em 
2020 será 7% maior, no compa-
rativo com os dados de 1999.

Para uma área densamente 
habitada, como a bacia do Atu-
ba, isto pode significar uma tra-
gédia anunciada. Mas os índices 
são ainda mais perturbadores se 
olharmos outras sub-bacias da 
região. Na do Rio Miringuava, 
em São José dos Pinhais, a popu-
lação atingida pelas inundações 
vai ser 368% maior, tomando-se 
o mesmo período de compara-
ção. Na bacia do Iraí (um dos 
importantes mananciais da 
RMC), o índice chega a 109%. 

Cálculo
Os números foram calculados 
com base em uma frequência de 
inundação alta, ou seja, de uma 
ocorrência a cada cinco anos. E 
se pegarmos os dados do Rio 
Pequeno, também em São José 
dos Pinhais, mas com uma 
frequê ncia de inundação mode-
rada (1 ocorrência por ano), a 
população atingida pelas en  -

❚ Dos 629,48 Km2 da mancha 
urbana da bacia do Alto Iguaçu, 
ou seja, onde efetivamente está 
concentrada a população, segun-
do dados de 2004 da Coordena-
ção da Região Metropolitana da 
Curitiba (Comec), 39,65 Km2 

(6,30% do total) são áreas de ocu-
pação irregular. Trata-se de inva-
sões em beiras de rios, condomí-
nios ilegais ou construções e 
parcelamentos de imóveis não 
autorizados. Para se ter uma 
ideia, 16 dos 18 municípios inte-
grantes da bacia possuem áreas 
nessas condições. Porém é im  -
portante destacar que algumas 
cidades informaram apenas os 
dados de invasões para o levanta-
mento do Águas. Isso significa 
que o número de irregularidades 
pode ser ainda maior.

Os municípios com mais áreas 
em desacordo com a legislação 
são Piraquara e Campo Largo, 
com 34,76% e 33,71% de sua man-
cha urbana nessa situação. O pri-
meiro é famoso por abrigar o bair-
ro Guarituba, antiga área de 
mananciais invadida que hoje é 
habitada por mais de 50 mil pesso-
as e onde funciona um dos maio-
res programas de regularização 
fundiária do país, o PAC Guaritu-
ba. “Ninguém mora na beira do 
rio porque quer. Isso está associa-

Alagamento na Cidade Industrial de Curitiba, em fevereiro deste ano. Infelizmente, a cena tem se tornado comum na região metropolitana.

chentes em 2020 será 2.550% 
maior, passando de 464 pessoas 
para 12.306.

Como dá para perceber, o cál-
culo é feito não apenas com base 
em um eventual aumento da área 
alagada pelos rios, mas principal-
mente pelo aumento populacio-
nal nas áreas inundáveis. É o caso 
da bacia do Rio Barigui, que corta 
Curitiba, cujo aumento vai ser de 
61%, segundo a estimativa.

Além das ocupações irregula-
res em áreas alagáveis e sem infra-
estrutura urbana planejada, as 
enchentes ocorrem pelo excesso 

de chuvas e pela má utilização do 
solo das cidades, com o excesso de 
impermeabilização dos terrenos, 
provocado pela construção de 
vias e calçamentos – públicos e 
particulares. “As prefeituras deve-
riam colocar a questão da drena-
gem urbana no topo das priorida-
des, mas esta é uma decisão polí-
tica”, esclarece a arquiteta urba-
nista Cecile Miers, autora da 
compilação de dados juntamente 
com a engenheira civil Ana Sylvia 
Zeny. “A partir do momento em 
que a cidade vai crescendo, a pró-
pria ocupação urbana aumenta a 

taxa de impermeabilização do 
solo. Com o passar do tempo, as 
pessoas vão fazendo um puxadi-
nho aqui, uma calçadinha acolá. 
Onde não tinha garagem passa a 
ter e em vez de cortar a grama, o 
cidadão põe uma calçada. Toda 
essa água deixa de infiltrar e vai 
para o sistema de drenagem, que 
entra em colapso por causa dis-
so”, explica Ana Sylvia.

Para minimizar o problema, as 
especialistas recomendam a 
implantação de fato de um plano 
diretor de drenagem para a bacia 
do Alto Iguaçu, que vem sendo 

elaborado desde 2002. Além disso, 
deve haver maior fiscalização 
com relação à impermeabilização 
nas áreas urbanas e também a 
conscientização dos cidadãos 
sobre as consequências do não 
cumprimento da lei. Em Curitiba, 
por exemplo, 25% das áreas dos 
imóveis devem ser permeáveis 
(cobertas com vegetação ou terra), 
o que nem sempre é respeitado. 
Mais: as instituições governamen-
tais devem trabalhar de forma 
integrada para evitar ocupações 
irregulares e outros fatores agra-
vantes do problema.

do a um déficit de habitação, à 
pobreza e à especulação imobiliá-
ria. A sociedade brasileira é desi-
gual e, não raro, o planejamento é 
feito com base em critérios mone-
tários. Se você for ver os custos dos 
terrenos em Curitiba, é pratica-
mente impossível uma população 

de baixa renda viver aqui”, avalia 
a jornalista e ambientalista Teresa 
Urban.

Déficit
Segundo a especialista, a bacia do 
Alto Iguaçu possui um enorme 
passivo em relação às ocupações 

irregulares. Além de cobrar plane-
jamento dos governos para resol-
ver o problema, ela acredita que a 
participação da sociedade, cobran-
do e fiscalizando o poder público, 
é essencial. Ainda assim, Teresa 
Urban lamenta que os pobres 
tenham sido “empurrados” para 

as bordas da capital. “O planeja-
mento de Curitiba está associado 
ao interesse imobiliário. Como 
você vai construir o Minha Casa, 
Minha Vida (programa de regula-
rização fundiária do governo fede-
ral) no metro quadrado mais caro 
do Brasil?”, alfineta.

“O planejamento está 
associado ao interesse 
imobiliário. Como se 
constrói o Minha Casa, 
Minha Vida no metro 
quadrado mais caro do 
Brasil?”
Teresa Urban, ambientalista.
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ÁREAS DE RISCO

Fonte: AguasParaná (2002) / Comec (2004)

Das 39 sub-bacias do Alto Iguaçu, as dos rios Barigui, Iraí, Miringuava, Passaúna, Ressaca
e Pequeno apresentam alguns dos maiores aumentos no número de habitantes
atingidos por alagamentos na projeção para 2020, com base no comparativo com os
registros de 1999 e a partir de chuvas recorrentes a cada 25 anos.

Atuba 37.084 39.668 7%

Barigui 22.761 36.678 61%

Irai 16.826 35.094 109%

Belém 28.741 29.840 4%

Pequeno(*) 464 12.306 2.552%

Miringuava 1.988 9.298 368%

Ressaca 2.384 7.382 210%

Padilha 6.610 6.610 0%

Alto Boqueirão 4.319 4.319 0%

Passaúna 867 1.492 72%

Mascate 305 1.003 229%

Arariu 357 511 43%

Maurício 26 188 623%

Bacia 1999 2020 Aumento

População atingida por inundação (uma inundação a cada 5 anos)

*para frequência de inundação moderada (1 vez a cada 10 anos)

Inundações

Mancha Urbana

Dados Indisponíveis
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À MARGEM DA LEI

Fonte: prefeituras / Comec (2004).

Almirante Tamandaré 25,21 1,01 4,0%
Araucária 36,62 0,53 1,5%
Balsa Nova 3,31 0,03 0,01%
Campina Grande do Sul 5,61 0,15 2,7%
Campo Largo 41,44 13,97 33,7%
Campo Magro 8,42 0,46 5,5%
Colombo 43,93 0,24 0,6%
Contenda 5,76 0,31 5,3%
Curitiba 320,73 11,95 3,7%
Fazenda Rio Grande 14,30 0,77 5,4%
Lapa 6,07 0,01 0,2%
Mandirituba 4,45 0,01 0,2%
Palmeira 0,00 0,00 —
Pinhais 29,44 0,86 2,9%
Piraquara 20,75 7,21 34,8%
Porto Amazonas 0,39 0,0023 0,6%
Quatro Barras 6,81 0,36 5,3%
São José dos Pinhais 56,26 1,76 3,1%
Total Alto Iguaçu 629,48 39,65 6,3%

Com exceção de Palmeira e Porto Amazonas,
todos os municípios do Alto Iguaçu possuem
áreas ocupadas irregularmente nas porções
de seus territórios que ficam dentro da bacia.

% da mancha
urbana que é

ocupação irregular
área de ocupação

irregular
mancha
urbana

Ocupações irregulares

Mancha Urbana
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Cadê a mata ciliar 
que estava aqui?

DEVASTAÇÃO

Dos 18 municípios do 

Alto Iguaçu, 14 têm 

menos da metade da 

proteção vegetal 

considerada ideal para 

rios de áreas urbanas

❚ Enquanto esquenta no país a 
discussão sobre o Código Flores-
tal, cuja reformulação pode 
reduzir a faixa de mata ciliar 
obrigatória no entorno dos rios, 
a ausência da cobertura vegetal 
nos ambientes urbanos pouco 
chama a atenção dos cidadãos 
comuns. Não raro, é difícil notar 
até mesmo os próprios rios. Mui-
tos deles, como o Belém e o Ivo 

– para ficar em dois exemplos 
curitibanos – estão literalmen-
te debaixo da terra.

O levantamento feito pelo 
Águas do Amanhã, com base 
em dados da Comec e do Aguas-
Paraná, mostra que quanto 
maior o adensamento popula-
cional, menos mata ciliar há ao 
redor dos rios urbanos – 30 
metros de cada lado, conside-
rando o que manda o Código 
Florestal para rios de pequeno 
porte, como os do Alto Iguaçu. 
Curitiba, com seus 1,8 milhão 
de habitantes, é a campeã do 
desmatamento, com apenas 
21% de remanescentes de mata 
ciliar da área considerada ide-
al. O município de Pinhais, 

com 24% de remanescentes, 
também se destaca negativa-
mente.

Suprimida
De acordo com Ana Sylvia Zeny 
e Cecile Miers, a própria ocupa-
ção urbana fez com que a mata 
ciliar fosse suprimida. Além dis-
so, fora as áreas de invasão, exis-
tem os condomínios que, mes-
mo depois de regularizados, 
acabam desmatando mais do 
que deveriam. Para as especialis-
tas, é difícil recuperar uma situa-
 ção como a de Curitiba, por 
exemplo, onde muitos rios 
foram “enterrados”. “Se fosse 
para reverter, teríamos de botar 
metade da cidade no chão”, pon-

tua Ana Sylvia.
O engenheiro ambiental Edu-

ardo Gobbi, diretor de Recursos 
Hídricos e Atmosféricos da 
Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, por sua vez, acredita 
ser possível recuperar algumas 
áreas, apesar dos custos serem 
elevados. “Dá para fazer coisas 
legais, melhorar os fundos de 
vales e criar corredores ecológi-
cos urbanos para, ao menos, ter-
mos o fluxo de pássaros e semen-
tes, e criar um espaço agradável 
na cidade”, pondera.

Segundo Gobbi, é preciso 
identificar áreas em beiras de 
canais e rios onde é possível criar 
parques. Conforme explica o 
engenheiro, isso está previsto no 

plano de macrodrenagem da
bacia do Alto Iguaçu, inclusive
com a criação de “piscinões” nes-
sas áreas para reduzir a probabi-
lidade de alagamentos.

Para Antonio Ostrensky, coor-
denador técnico do Águas do
Amanhã, não é por falta de legis-
lação que chegamos à atual situa-
  ção. De acordo com ele, reverter
o processo de devastação tem um
preço e a sociedade precisa deci-
dir se está disposta a arcar com
ele. “O Rio Tâmisa, na Inglaterra,
hoje está despoluído. Não estou
dando exemplos do Senegal ou
da Nigéria. Em termos de desen-
volvimento, como país, estamos
no meio do caminho. Queremos
ser Senegal ou ser Inglaterra?”

 Há algumas décadas, os rios 
eram considerados barreiras 
ao desenvolvimento das 
cidades e à mobilidade 
urbana. Por isso eram 
canalizados, retificados e 
desapareciam sob ruas e 
calçadas – como em Curitiba.

Acreditava-se que canalizar rios 
evitaria enchentes. Não evita.

A ausência de mata ciliar provoca 
desequilíbrios no ecossistema, 
destrói a paisagem, causa erosão 
das margens, assoreamento dos 
rios e ajuda a elevar a 
temperatura das cidades.

Algumas cidades, como Seul, na 
Corea do Sul, fizeram a 
renaturalização de rios, 
trazendo-os à forma original. 
Porém o processo é caríssimo.

SAIBA MAIS
Veja porque é 
importante preservar
os rios:

Lapa

Colombo

Contenda

Palmeira

Curitiba

Piraquara

Araucária

Balsa Nova

Campo
Magro

Campo Largo

Porto
Amazonas

Almirante
Tamandaré

Campina
Grande do Sul

Quatro
Barras

São José dos
Pinhais

Fazenda Rio
Grande

Mandirituba

Pinhais

SEM COBERTURA

Fonte: AguasParaná (2002) / Comec (2004).

Exceto Balsa Nova, Lapa, Palmeira e Porto
Amazonas, que não possuem dados sobre o
tema, as demais cidades do Alto Iguaçu
suprimiram a maior parte da mata ciliar. Curitiba
lidera o ranking da devastação.

Mata remanescente na área que deveria ter vegetação

Almirante Tamandaré 48,4%

Araucária 45,2%

Balsa Nova sem dados

Campina Grande do Sul 38,0%

Campo Largo 46,0%

Campo Magro 45,2%

Colombo 38,9%

Contenda 42,3%

Curitiba 21,0%

Fazenda Rio Grande 39,4%

Lapa sem dados

Mandirituba 45,2%

Palmeira sem dados

Pinhais 24,9%

Piraquara 44,6%

Porto Amazonas sem dados

Quatro Barras 49,1%

São José dos Pinhais 47,3% Rios sem mata ciliar

Rios em situação normal
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Poluição coloca em 
risco os mananciais

ESCASSEZ HÍDRICA

Crescimento urbano 

em áreas de 

preservação faz 

aumentar gastos 

com captação e 

distribuição da água. 

Consumidor vai pagar 

a conta

❚ Água mais cara no futuro? Pode 
apostar. Ao menos é isso que 
dizem os especialistas em recur-
sos hídricos quando o assunto é 
o futuro dos mananciais do Alto 
Iguaçu. Pressionadas pela expan-
são da mancha urbana (veja info-
gráfico ao lado), nossas fontes de 
água estão cada vez mais sujeitas 
à contaminação – seja por esgo-
tos irregulares, supressão da 
mata no entorno dos rios e reser-
vatórios ou pelo próprio funcio-
namento da cidades, que geram 
poluição. A conta, adivinhe, vai 
ser paga pelos consumidores, ou 
seja, todos nós.

“Isso é inevitável. A água na 
nossa região é escassa por nature-
za. O Rio Iguaçu aqui é um filete. 
Isso já obrigou a Sanepar a fazer 
quatro barragens (Iraí, Passaúna 
e Piraquara 1 e 2) e tem mais uma 
a ser construída (Miringuava). 
Isso é para segurar a água quando 
chove, para se ter o recurso na 
época de estiagem”, explica Celso 
Luis Thomas, gerente geral da 
Sanepar para a região metropoli-
tana de Curitiba e litoral. Segun-
do ele, quanto maior a contami-
nação dos mananciais, mais se 
gasta com o tratamento da água. 
Para piorar, será preciso ir buscar 
água de qualidade cada vez mais 
longe. Para se ter uma ideia, em 
2020, caso o crescimento popula-

cional continue no mesmo rit-
mo, será necessário fazer a capta-
ção no Rio Açungui, que fica a 50 
quilômetros de distância e 500 
metros abaixo do nível topográfi-
co da RMC.

Histórico
De acordo com o oceanólogo 
Antonio Ostrensky, professor da 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), a pressão hoje sobre os 
mananciais de Curitiba tem ori-
gem histórica, no processo desor-
denado de ocupação da cidade. É 
uma situação grave e mais difícil 
de resolver. Cabe ao poder publi-
co ver alternativas de onde cres-
cer e ser rígido com isso. Não tem 
como ficar negociando esse tipo 
de situação, mas não é o que se 
observa”, analisa.

Para o diretor de Recursos 
Hídricos e Atmosféricos da Secre-
taria Estadual de Meio Ambiente, 
Eduardo Gobbi, o passivo 
ambiental ainda é muito grande 
na região metropolitana. “Em 
1992, quando houve o Prosam, 
primeiro grande programa de 
saneamento da RMC, tínhamos 2 
milhões de habitantes. Hoje esta-
mos com 3,4 milhões. Em 20 
anos, quase dobramos a popula-
ção, especialmente nas áreas de 
baixa renda”, observa.

Em relação a políticas públi-
cas para a proteção dos manan-
ciais, Gobbi explica que ocorre-
ram avanços, sobretudo na legis-
lação. Ele destaca, por exemplo, 
o surgimento do Estatuto das 
Cidades, que obrigou os municí-
pios a criar planos diretores e, 
desta forma, orientar o cresci-
mento urbano, identificando 
áreas a serem preservadas.

No caso da Grande Curitiba, 
Gobbi acredita que os comitês de 
bacias – com a participação de 
diversos setores da sociedade – 
são os melhores instrumentos 
para orientar e fiscalizar a prote-
ção dos mananciais.

Reservatório Piraquara 1, mantido pela Sanepar para abastecer a região metropolitana de Curitiba. Evitar a contaminação dos mananciais é o desafio do Alto Iguaçu.

Expansão 
imobiliária 
preocupa

Ambientalista pede novas políticas

❚ Não é só o crescimento popula-
cional da região metropolitana 
de Curitiba que pressiona os 
mananciais. A expansão imobi-
liária é outro fator agravante no 
Alto Iguaçu, onde a chegada de 
supercondomínios e outros 
novos empreendimentos – resi-
denciais e comerciais – vão 
fazer a demanda por água trata-
da e a coleta de esgoto aumentar 
ainda mais. “O padrão social das 

❚ A jornalista e ambientalista 
Teresa Urban, que já coordenou 
projetos de preservação na bacia 
do Alto Iguaçu, acredita que ain-
da é possível recuperar alguns 
mananciais. Veja trechos da 
entrevista.

Por que chegamos a esta situa-
ção?
Curitiba foi acabando com os 
próprios mananciais e teve de 
recorrer aos municípios vizi-
nhos, justamente onde estão as 
populações de baixa renda.

A tendência é que a água fique 
mais cara?
A lógica de mercado diz que o raro 
é caro. Aí é que reside o perigo: 
selecionar quem vai ter ou não 
essa água. Acho que ainda temos 
a possibilidade de melhorar os cui-
dados com os mananciais e recu-
perar algumas bacias em Curitiba 
e em áreas menos adensadas.
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pessoas é um fator bastante 
negativo nesse sentido. Uma 
família que ganha pouco, utiliza 
10 m3 de água por mês. Quando 
ela melhora sua situação econô-
mica, passa a consumir 20 m3. 
Mas ninguém nega que a popu-
lação precisa e vai crescer”, pon-
tua o engenheiro Celso Luis Tho-
mas, da Sanepar.

Dados da própria companhia 
revelam que nos bairros mais 
ricos de Curitiba, por exemplo, o 
consumo médio de água per 
capita é mais alto do que nos 
bairros periféricos. De janeiro 
até agora, a Sanepar recebeu cer-
ca de 400 novas consultas de 
água e esgoto por parte de empre-

endimentos imobiliários em 
Curitiba – sem contar os imó-
veis residenciais simples. A 
implantação de um supercondo-
mínio, por exemplo, pode exigir 
mudanças na infraestrutura de 
saneamento de toda uma região 
da cidade.

Qualidade
O gráfico abaixo traz um resumo 
da qualidade de água dos princi-
pais rios do Alto Iguaçu. Alguns 
são rios que fornecem água para o 
abastecimento. Segundo dados 
do Instituto Ambiental do Paraná, 
de 2009, a qualidade da maioria 
dos rios da bacia deixa a desejar.

De acordo com o levantamen-

to técnico feito por Ana Sylvia 
Zeny e Cecile Miers, nenhuma 
das estações de medição de água 
apresentou valores satisfatórios 
nos últimos sete anos. Entre os 
destaques negativos estão pon-
tos do Rio Barigui, em Curitiba, 
do Pequeno, em São José dos 
Pinhais, do Palmital, em Pinhais, 
do Do Meio, em Piraquara, e do 
próprio Rio Iguaçu.

Apesar disso, segundo as 
especialistas, houve uma melho-
ra na média de qualidade dos 
rios da região nos últimos anos 
graças à ampliação da coleta de 
esgotos, o que impacta direta-
mente na saúde da bacia hidro-
gráfica.

Estamos longe de solucionar o 
problema?
Enquanto não houver um com-
partilhamento de bens, será difí-
cil. Para os municípios que têm 
limitações ao desenvolvimento, 
por terem mananciais, não há 
vantagens econômicas (em pre-
servar).

O adensamento urbano é o 
grande vilão?
Por que a população busca os 
centros urbanos? Você vai ver 
que a carência de serviços bási-
cos e renda nas cidades pequenas 
induz as pessoas a isso. Por outro 
lado, vende-se a imagem de uma 
Curitiba com oferta de serviços e 
empregos. Mas a cidade tem de 
ter critérios, impor limites no 
planejamento. Senão, você esta-
rá expandindo o problema, que 
vai significar escassez de água. 
Em escala global, já temos falta 
de água.
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RIO IGUAÇU

RIO IRAÍ

Lapa

Colombo

Contenda

Palmeira

Curitiba

Piraquara

Araucária

Balsa Nova

Campo
Magro

Campo Largo

Porto
Amazonas

Almirante
Tamandaré

Campina Grande
do Sul

Quatro
Barras

São José dos
Pinhais

Fazenda
Rio Grande

Mandirituba

Pinhais

VIZINHOS DA ÁGUA
Mapa da bacia
hidrográfica do
Alto Iguaçu
revela áreas com
adensamento
superior a 5 mil
pessoas por
quilômetro
quadrado dentro
das região de
produção de
água para
abastecimento.
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POLUIÇÃO À VISTA
Nenhum dos rios da área
urbanizada na Grande
Curitiba apresenta água de
boa qualidade, segundo
dados do Instituto
Ambiental do Paraná.
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Expedição avaliou 
as águas do Iguaçu

RETROSPECTIVA

Equipe de jornalistas e 

técnicos percorreu os 

principais trechos, 

entre Curitiba e Foz, e 

detectou melhoria na 

qualidade do rio

❚ Mostrar o impacto das ativi-
dades humanas na qualidade 
das águas do Rio Iguaçu se tor-
nou uma das premissas do pri-
meiro ano do projeto Águas do 
Amanhã, iniciado em maio de 
2010. A análise dos fatores que 
colocam em risco a bacia do 
Alto Iguaçu – tema desta edi-
ção – foram precedidos por 
um grande levantamento rea-
lizado ao longo dos principais 
trechos do rio.

Durante seis dias do mês de 
abril deste ano, uma equipe mul-
tidisciplinar, formada por guias, 
técnicos da área ambiental e jor-
nalistas da Gazeta do Povo e da 
RPC TV, percorreram o Iguaçu 
entre Curitiba e Foz, analisando 
a qualidade da água nos pontos 
mais relevantes. 

Com base nos dados dos 
parâmetros avaliados, foi pos-
sível comprovar que o rio tem 
um enorme poder de se autode-
purar, ou seja, de limpar-se do 
lixo e dos esgotos gerados prin-
cipalmente na região metropo-
litana de Curitiba. Conforme 
avança, e depois de passar por 
trechos como corredeiras, lagos 

de usinas hidrelétricas e rece-
ber a água de importantes 
af luentes, o Iguaçu se torna 
mais limpo.

Poluído
Na região da Grande Curitiba, 
no entanto, o Iguaçu recebe um 
enorme aporte de lixo e esgoto 
domésticos, principalmente. 
“Este é praticamente o lixão da 
região metropolitana”, resu-
miu à época o biólogo Diogo 
Hungria, da Universidade Fede-
ral do Paraná, que acompa-
nhou a expedição. Há geladei-
ras, televisores, móveis, peda-
ços de automóveis e o que mais 
se imagine dentro do rio – o 
entulho chega a formar ilhas de 
lixo misturado com terra do 
assoreamento do leito e da ero-
são das margens.

“Na natureza, existe uma 
coisa que é a capacidade do 
ambiente de voltar à condição 
normal. Isso ocorre até um 
determinado ponto, depois não 
volta mais. É como um galho de 
árvore que você torce e ele vol-
ta ao normal, mas chega uma 
altura em que vai quebrar. Por 
enquanto, o rio está se recupe-
rando, mas não sei se na região 
metropolitana o ‘galho’ já não 
arrebentou”, avaliou Antonio 
Ostrensky, professor da UFPR e 
coordenador técnico do Águas 
do Amanhã, sobre a péssima 
condição do rio próximo à capi-
tal.

Acesse www.aguasdoamanha.com.br e confira 

o conteúdo completo da expedição e os resul-

tados das análises de água.

Leia mais
O caderno Viver Bem deste 
domingo traz  uma reportagem 
de capa sobre o Dia Mundial do 
Meio Ambiente, mostrando como 
o tema está inserido em nosso 
cotidiano. A matéria revela dez 
ações a serem incorporadas à 
rotina e que fazem a diferença 
para o planeta. A fotógrafa 
Rafaelle Mendes e o gestor 
ambiental Martin Ewert dão 
exemplos para o dia a dia.

Expedição percorreu os principais pontos do Iguaçu, como esse em Araucária. Detalhe da foto: água coletada do rio. 

O belíssimo Parque Barigui, que também sofre com o lixo, será palco de uma ação em prol dos rios de Curitiba.
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Evento vai 
transformar
lixo em arte
❚ Com a intenção de informar, 
educar e mobilizar a população 
curitibana em prol da preserva-
ção dos rios da cidade, especial-
mente os da bacia do Alto Igua-
çu, o Grupo Paranaense de 
Comunicação (GRPCom), atra-
vés do projeto Águas do Ama-
nhã, promove hoje, nas proximi-
dades do Salão de Atos do Parque 
Barigui, um importante ato em 
comemoração ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente.

Quem comparecer ao local, a 
partir das 14h30, vai poder parti-
cipar de diversas atividades de 
conscientização ambiental. 
Entre elas, haverá a exposição de 
embarcação carregada com 
entulho retirado de rios da capi-
tal. A intenção é mostrar à popu-
lação o grave problema causado 
pelos resíduos sólidos lançados 

nos cursos f luviais.

Contribuição
Os cidadãos também vão poder 
contribuir trazendo lixo reciclá-
vel de casa. O material será depo-
sitado ao longo da tarde em um 
caminhão da prefeitura. Poste-
riormente, os artistas plásticos 
André Mendes, Juan Parada, Fer-
nando Rosenbaum, Gustavo 
Prafrente, Guilherme Sant’ana, 
Rimon Guimarães e Rodrigo 
Dulcio vão produzir obras de 
arte a partir dos resíduos coleta-

dos, mostrando que, com criati-
vidade, é possível transformar 
lixo em algo mais nobre. 

Além do mutirão da limpeza, 
os frequentadores do parque 
vão poder participar de oficinas 
de reciclagem de lixo, gincanas 
e muito mais.

O evento é uma realização do 
GRPCom  e tem o apoio da pre-
feitura de Curitiba, das empre-
sas  Cavo e Estre Ambiental, da 
Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos  
(Sema) e do banco HSBC.


