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Resumo - Este artigo propõe apresentar a análise de compatibilidade entre a situação atual do uso e 

ocupação do solo e da qualidade das águas dos mananciais existentes e potenciais da Região 

Metropolitana de Curitiba - RMC. Esta análise colaborou para o desenvolvimento de estratégias e 

planos de ação focadas na minimização de impactos ambientais e no controle de ações degradantes 

como a contaminação de recursos naturais e a ordenação do desenvolvimento dos municípios, 

especialmente, no que concerne ao crescimento populacional. Este trabalho compôs o Plano de 

Proteção Ambiental e Reordenamento Territorial – PPART da RMC e integra o rol de atividades 

realizadas pelo Consórcio COBRAPE/SOGREAH, no âmbito do contrato no 02/2002, sob a 

supervisão da COMEC, com recursos financiados pelo BIRD. 

 

 
Abstract - This article explains the compatibility analysis between the actual situation of the land 

occupation and use and the water quality of the existing and potential water resources of the 

Metropolitan Region of Curitiba – RMC. This analysis supported the development of strategies and 

action plans focused to minimize the environmental impacts and to control the degrading actions as 

pollution of the natural resources and norm for the city development, especially, in relation to the 

population growth. This work compose the Plan of Environmental Protection and Territorial 

Reorganization – PPART of the RMC and integrates the role of activities carried out by the 

consortium COBRAPE/SOGREAH, in the scope of the contract 02/2002, executed by COMEC, 

with resources financed by IBRD. 
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INTRODUÇÃO 

O Governo do Estado do Paraná, consciente da situação emergencial atual e pensando 

previamente nas condições de abastecimento de água futuras criou, através da Lei Estadual no 

12.248/98, na Região Metropolitana de Curitiba - RMC, o Sistema Integrado de Gestão e Proteção 

dos Mananciais – SIGPROM/RMC, envolvendo os municípios da região. Esta legislação definiu, 

dentre outros instrumentos, o PPART – Plano de Proteção Ambiental e Reordenamento Territorial, 

elaborado pelo Consórcio COBRAPE/SOGREAH sob a supervisão da COMEC. 

A preocupação com os mananciais de abastecimento público da RMC, especialmente aqueles 

localizados nas proximidades da capital paranaense, decorre, principalmente, da intensa 

antropização que vem ocorrendo nesta região. Como resultado deste processo, dois fenômenos 

intrinsecamente ligados chamam a atenção. Se por um lado, o aumento populacional gera um 

aumento na demanda por água para abastecimento, em contrapartida, as alterações ambientais 

decorrentes das atividades antrópicas mal planejadas colaboram para a diminuição da 

disponibilidade hídrica.  

Nesse sentido, a análise de compatibilidade entre a situação atual do uso e ocupação do solo e 

da qualidade de água possibilitou a avaliação da situação atual dos mananciais da RMC e permitiu o 

desenvolvimento de estratégias de ação que viabilizassem o acompanhamento e planejamento do 

crescimento populacional, considerando os aspectos ambientais característicos da região. Estas 

informações contribuem para o direcionamento das atividades de prevenção, minimização e 

recuperação, que poderão ser adotadas para a restauração do equilíbrio ambiental da região e, 

conseqüentemente, para a manutenção dos recursos ambientais indispensáveis à sobrevivência. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As áreas de mananciais, estabelecidas pelo Decreto Estadual no 1.751/96, abrangem a maioria 

dos municípios que compõem a RMC, especialmente àqueles que fazem parte do Núcleo Urbano 

Central – NUC4. Assim, de acordo com o Decreto Estadual no 1.751/96, são determinadas as 

seguintes bacias hidrográficas: 

 

 

                                                 
4  Os municípios que compõem o NUC são: Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo 

Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais e Quatro Barras. 



XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 3

Mananciais de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Curitiba 
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Classificação dos Mananciais da RMC de Acordo com o Decreto no 1.751/96 

MANANCIAIS MUNICÍPIOS ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO 
(km2) 

VAZÃO CAPTÁVEL 
(m3/s) 

LESTE 
Bacia do Rio Irai Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e 

Campina Grande do Sul 266,55 3,859 

Bacia do Rio Iguaçu Colombo, Curitiba, Pinhais, São José 
dos Pinhais e Piraquara 533,92 2,093 

Bacia do Rio Miringuava São José dos Pinhais 276,28 3,57 

Bacia do Rio Capivari Bocaiúva do Sul, Colombo, Campina 
Grande do Sul e Quatro Barras 905,09 17,35 

Bacia do Rio Arraial São José dos Pinhais 86,72 4 
Sub-Total 2.068,56 30,872 

OESTE / NOROESTE / NORTE 

Bacia do Rio Passaúna 
Curitiba, Almirante Tamandaré, 
Campo Magro, Campo Largo e 
Araucária 

148 2 

Bacia do Rio Verde Campo Magro, Campo Largo e 
Araucária 257 1,09 

Bacia do Rio Açungui 
Campo Magro, Campo Largo, 
Almirante Tamandaré, Itaperuçu e 
Rio Branco do Sul 

1.265,1 13,8 

Sub-Total 1.670,1 16,89 
SUL / SUDESTE 

Bacia dos Rios Cotia e 
Despique 

Fazenda Rio Grande, São José dos 
Pinhais e Mandirituba 228,42 2,66 

Bacia do Rio Maurício Mandirituba, Araucária e Fazenda Rio 
Grande 65 1,04 

Bacia do Rio Faxinal Araucária 63,3 1,02 
Bacia do Rio do Poço Quitandinha e Contenda 131 1,93 
Bacia do Rio das Onças Araucária e Contenda 75,6 1,02 
Bacia do Rio Piunduva Araucária e Contenda 25,4 0,39 

Bacia do Rio da Várzea 
Tijucas do Sul, Mandirituba, Agudos 
do Sul, Quitandinha, São José dos 
Pinhais e Fazenda Rio Grande 

843,27 9,5 

Sub-Total 1.431,99 17,56 
TOTAL 5.170,65 65,322 

Reservatórios onde foi aplicado o Modelo 
de Vollenweider 
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Estudos envolvendo projeção populacional indicam que a população total da RMC, estimada 

em 1.587.3155 habitantes para o ano de 2000, deverá ser aumentada em cerca de 50% até 2020 e a 

relação entre Curitiba e o total de municípios da RMC, que atualmente atinge o patamar de 57%, 

deverá ser alterada para aproximadamente 50%. 

Dentre os municípios que compõem o NUC, Fazenda Rio Grande, Quatro Barras, São José 

dos Pinhais e Campo Largo apresentam taxas de crescimento superiores a 50% (86%, 70%, 69% e 

53%). O gráfico a seguir apresenta a taxa de crescimento dos municípios que compõem o NUC para 

o período de 2000 a 2020: 

 
Taxa de Crescimento Populacional dos Municípios que Compõem o NUC para o Período de 2000 a 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As bacias do Iraí (leste), Passaúna e Verde (oeste), onde existem ocupações urbanas 

significativas, possuem instrumentos específicos - Zoneamento Ecológico-Econômico, Câmaras 

Técnicas, etc - que visam compatibilizar os processos de urbanização e de manutenção da qualidade 

da água destes mananciais.  

Os mananciais ao norte abrangem a área dos municípios de Campo Largo, Campo Magro, 

Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Colombo, Bocaiúva do Sul e Campina Grande 

do Sul. Essa região apresenta aspectos fisiográficos naturais, como a topografia e a declividade, que 

dificultam o estabelecimento populacional e também a prática de determinadas atividades 

econômicas. No entanto, a proximidade com Curitiba, facilita a expansão populacional. 

Os mananciais localizados na porção sul da RMC estão sobrepostos ao município de 

Contenda, Quitandinha, Mandirituba, Agudos do Sul e Tijucas do Sul. A área sofre pouca pressão 

                                                 
5 Fonte: Censo IBGE 2000. 
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ao adensamento populacional, mas está mais vulnerável à interferência das atividades econômicas 

desenvolvidas na região, especialmente a agricultura. 

Foram avaliados diversos estudos envolvendo informações referentes ao monitoramento 

qualitativo e quantitativo dos mananciais e diagnósticos quanto ao uso e ocupação do solo. A 

relação destes estudos é apresentada mais adiante nas referências bibliográficas. 

Dentre os aspectos abordados para a definição do uso e ocupação do solo da RMC, destacam-

se a quantificação e a qualificação (i) das áreas que possuem cobertura vegetal; (ii) das fisionomias 

vegetais existentes; (iii) das áreas que apresentam ocupações irregulares; (iv) dos distritos 

industriais; (v) do potencial agrícola; (vi) das áreas urbanizadas e (vii) da intensidade das atividades 

agrosilvipastoris.  

As cargas de poluição consideradas neste estudo para avaliar a qualidade dos mananciais de 

abastecimento da RMC foram Fósforo Total (P), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) e 

Coliformes – fecais e totais. Estes parâmetros representam, de forma mais significativa, a 

contribuição dos despejos domésticos e industriais nos corpos d´água. 

Para a avaliação quantitativa dos reservatórios da RMC aplicou-se o Modelo de Vollenweider6 

utilizando o fósforo como parâmetro de análise. Este modelo representa matematicamente os 

processos de geração, transporte e autodepuração de cargas poluidoras e correlaciona a qualidade da 

água afluente ao reservatório com o uso, a intensidade de ocupação e o manejo do solo. O Modelo 

de Vollenweider relaciona as seguintes variáveis: (i) profundidade do reservatório, em metros (z); 

(ii) tempo de residência hidráulico, em anos (tW); (iii) carga hidráulica, em metro/ano (qS); (iv) 

carga permissível de fósforo, em mg/m2/ano (LP(P)) e (v) carga excessiva de fósforo, em mg/m2/ano 

(LE(P)). 

Desta forma, conhecida a carga de fósforo total por unidade de área L(P) de um lago ou 

reservatório, pode-se inferir seu estado trófico comparando-se às cargas críticas LP(P) e  LE(P), de 

modo que, quando: (i) L(P)/LP(P) < 1: oligotrófico; (ii) L(P)/LP(P) > 1 e L(P)/LE(P) < 1: 

mesotrófico e L(P)/LE(P) > 1: eutrófico. A figura a seguir mostra a relação entre as cargas de 

fósforo e as zonas tróficas: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 A aplicação do Modelo de Vollenweider permite a classificação do nível trófico de lagos e reservatórios. 
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Relação entre as cargas de fósforo e as zonas tróficas, de acordo com Vollenweider, 1975 
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Foram utilizados (i) dados referentes às cargas de poluição anual decorrentes do uso do solo 

assim especificados: florestas, capoeiras, agricultura, áreas alagadas, áreas urbanas, mineração, área 

industrial e comercial e solo exposto, em ton./ano; (ii) dados referentes às cargas de poluição anual 

populacional, em ton./ano; (iii) dados provenientes das estações de monitoramento de qualidade de 

água, em mg/l; (iv) vazão média anual (QLT) dos mananciais de abastecimento, em m3/s; (v) volume 

médio anual dos mananciais de abastecimento, em m3 e (vi) área inundada dos reservatórios, em m2. 

O Modelo de Vollenweider foi aplicado para os seguintes reservatórios: Iraí, Pequeno, Várzea 1 e 2, 

Piraquara 1, Capivari, Miringuava, Passaúna e Cotia / Despique. 

 

RESULTADOS 

São apresentados a seguir os aspectos relacionados ao uso e ocupação do solo de cada 

manancial de abastecimento, que podem interferir na qualidade das águas dos mananciais da RMC. 

 

 Captação Iraí: 

 Abrange municípios que possuem uma forte tendência ao crescimento populacional tais como 

Pinhais, Piraquara e Quatro Barras. Influência da área urbana de Quatro Barras na qualidade da 

água do Rio Timbu; 

 Observou-se na maioria das estações de monitoramento, um declínio na qualidade das águas no 

perfil montante-jusante; 

 Possui 19 estações de monitoramento de qualidade da água; 
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 Em alguns pontos de monitoramento, verificou-se a melhoria da qualidade da água no perfil 

montante – jusante. Este fato pode ser explicado pela capacidade de regeneração natural do rio 

nestes trechos ou pela interferência de águas provenientes de outros corpos d´água cuja 

qualidade não esteja muito comprometida, como, por exemplo, as águas do Rio Canguiri, 

situado ao norte da Captação Iraí; 

 Existência de núcleos urbanos nas proximidades do Rio Curralinho, contribuindo para o 

aumento do número de coliformes fecais e totais nos corpos d´água comprometendo sua 

qualidade; 

 Influência de sistemas viários e, conseqüentemente, de manchas urbanas e ocupações 

irregulares; 

 Existência de empreendimentos minerários na divisa dos municípios de Piraquara e Quatro 

Barras, na APA do Iraí; 

 O entorno do reservatório existente do Iraí e projetado de Piraquara II é cercado por áreas 

agropastoris (cerca de 16,5% da área da captação Iraí está antropizada); 

 A aplicação do Modelo de Vollenweider mostrou que o Reservatório Iraí apresenta-se 

mesotrófico, com tendência à eutrofização e o Reservatório Piraquara I – Caiguava apresenta-se 

oligotrófico. 

 

 Captação Iguaçu: 

 Abrange a capital do Estado e os municípios próximos situados à leste – Colombo, Pinhais, São 

José dos Pinhais e uma pequena porção de Piraquara; 

 Possui 12 estações de monitoramento de qualidade de água; 

 Declínio da qualidade das águas de todos os mananciais do sentido leste – oeste (montante – 

jusante) indicando a baixa capacidade de regeneração natural dos mananciais; 

 Proximidade com os aglomerados urbanos; 

 Influência do sistema viário e de aglomerados urbanos e ocupações irregulares associadas; 

 Existência de ocupações irregulares especialmente nas sub-bacias do Itaqui e Pequeno; 

 Na APA do Rio Pequeno é nítida a alteração da vegetação no sentido leste – oeste e a existência 

de extensas áreas ocupadas pela agricultura; 

 Cerca de 25% da Captação Iguaçu está antropizada; 

 A aplicação do Modelo de Vollenweider mostrou que o Reservatório do Rio Pequeno apresenta-

se oligotrófico. 
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 Bacia do Rio Passaúna: 

 Os municípios que compõem a bacia do Rio Passaúna são limítrofes à Curitiba – Almirante 

Tamandaré, Campo Magro, Campo Largo e Araucária, entretanto, o crescimento populacional é 

mais restrito devido aos aspectos físicos predominantes como a declividade e a topografia; 

 Possui cerca de 42 estações de monitoramento de qualidade de água; 

 O declínio da qualidade da água não obedece ao sentido montante – jusante, conforme 

observado nas Captações do Irai e do Iguaçu; 

 Os valores de DBO, para 2001, permaneceram dentro do limite estabelecido pelo CONAMA em 

todas as estações de monitoramento; 

 Existência de ocupações irregulares a montante da represa, fato que pode agravar a qualidade da 

água; 

 Influência do sistema viário e aglomerados urbanos; 

 As margens do reservatório apresentam-se tomadas pelas atividades antrópicas; 

 Cerca de 27,62% da bacia está antropizada; 

 A aplicação do Modelo de Vollenweider mostrou que o Reservatório do Rio Passaúna 

apresenta-se no estado mesotrófico. 

 
 Bacia dos rios Cotia e Despique: 

 Abrange municípios localizados ao sul da capital paranaense – Fazenda rio Grande, São José 

dos Pinhais e Mandirituba; 

 Possui 2 estações de monitoramento de qualidade de água; 

 Valores de P acima do estabelecido pela legislação entre 1993 e 2001; 

 Valores de DBO dentro do limite estabelecido pela legislação entre 1993 e 2001; 

 Possui potencial hídrico elevado; 

 Não há influência de sistemas viários; 

 Não há ocorrência de aglomerados urbanos; 

 Não há registros de ocupações irregulares; 

 A porção ocupada por esta bacia é considerada a mais produtiva e também a mais degradada 

devido ao manejo inadequado do solo proporcionado pelas atividades agrícolas; 

 Cerca de 25,66% da bacia está antropizada. Ressalta-se que destes 25,66%, 24,56% relacionam-

se à agricultura; 

 A aplicação do Modelo de Vollenweider mostrou que a bacia dos rios Cotia e Despique 

apresenta-se em estado mesotrófico. 
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 Bacia do Rio da Várzea: 

 Não sofre influência direta do crescimento populacional; 

 Possui uma estação de monitoramento de qualidade de água; 

 Influência do sistema viário que pode induzir à ocupação desordenada; 

 As áreas urbanizadas são mais freqüentes na porção da bacia que abrange o município de 

Tijucas do Sul; 

 Não há registros de ocupações irregulares; 

 Possui áreas consideráveis de vegetação nativa; 

 Possui extensas áreas agrosilvipastoris entremeadas por áreas com cobertura vegetal; 

 Cerca de 0,11% da bacia está antropizada; 

 Cerca de 99,43% da bacia é recoberta por vegetação; 

 A aplicação do Modelo de Vollenweider mostrou que a bacia do Rio da Várzea apresenta-se em 

estado oligotrófico tanto para o manancial Várzea 1a etapa, como para o manancial Várzea 2a 

etapa. 
 

 Bacia do Rio Capivari: 

 Situada à nordeste da RMC; 

 Possui duas estações de monitoramento de qualidade de água situadas fora da área de 

contribuição da bacia, um a montante e outra a jusante da bacia; 

 A estação localizada a jusante da bacia apresentou valores de P, DBO e coliformes mais 

comprometidos do que a estação localizada a montante; 

 Influência dos sistemas viários e ocupações inadequadas nas margens das rodovias; 

 A maior concentração populacional é observada na porção sul da bacia; 

 Há registro de ocupações irregulares em Campina Grande do Sul e Bocaiúva do Sul; 

 Possui extensa área recoberta por vegetação; 

 Cerca de 0,2% da bacia está antropizada; 

 A aplicação do Modelo de Vollenveider mostrou que a bacia do Rio Capivari apresenta-se em 

estado oligotrófico. 
 

 Bacia do Rio Miringuava: 

 Localizada na porção central do município de São José dos Pinhais; 

 Possui duas estações de monitoramento de qualidade de água; 

 Inserida numa região onde o crescimento populacional, se conduzido de forma desordenada, 

pode afetar a qualidade das águas dos mananciais; 
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 Os níveis de DBO para as estações avaliadas permaneceram dentro do limite estabelecido pela 

legislação; o número de coliformes fecais e totais oscilou consideravelmente, porém 

apresentaram uma tendência ao declínio a partir de 1997; 

 Nos trechos localizados a jusante da bacia existem aglomerados urbanos devido, 

principalmente, à proximidade com a capital do Estado; 

 Influência de ocupações irregulares principalmente na porção oeste da bacia; 

 Cerca de 18,43% da bacia está antropizada; 

 A aplicação do Modelo de Vollenweider mostrou que a bacia do Rio Miringuava apresenta-se 

em estado oligotrófico. 

Os gráficos a seguir apresentam os resultados da aplicação do Modelo de Vollenweider para 

cada reservatório estudado: 
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A tabela e o gráfico a seguir apresentam o grau de eutrofização a partir da aplicação do 

Modelo de Vollenweider para os reservatórios da RMC: 
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Grau de Eutrofização dos Reservatórios da Região Metropolitana de Curitiba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grau de Eutrofização dos Reservatórios da Região Metropolitana de Curitiba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Observa-se que a carga de fósforo total nos reservatórios da RMC é baixa, sendo 67% dos 

reservatórios avaliados enquadrados como oligotróficos. Os reservatórios do Iraí, Passaúna e Cotia 

– Despique apresentam-se, atualmente, no estado mesotrófico, sendo que o Iraí é o mais 

comprometido. Os reservatórios Piraquara 1 e Pequeno encontram-se, atualmente, no estado 

oligotrófico. 

A qualidade da água e a intensidade do uso do solo foram codificadas a fim de possibilitar a 

ordenação dos mananciais quanto ao grau de comprometimento. Para a qualidade das águas, 

adotou-se a seguinte convenção: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eutrofização - Vollenweider

0,16

0,19

0,37

0,41

0,47

0,7

1,22

1,23

1,66

0,09

0,1

0,2

0,22

0,25

0,37

0,65

0,65

0,89

Pequeno

Várzea 1

Piraquara 1

Capivari

Várzea 2

Miringuava

Passaúna

Cotia / Despique

Iraí

L/Lp L/Le

L/LP L/LE CLASSIFICAÇÃO
Pequeno 0,16 0,09 oligotrófico
Várzea 1 0,19 0,1 oligotrófico

Piraquara I 0,37 0,2 oligotrófico
Capivari 0,41 0,22 oligotrófico
Várzea 2 0,47 0,25 oligotrófico

Miringuava 0,7 0,37 oligotrófico
Passaúna 1,22 0,65 mesotrófico

Cotia / Despique 1,23 0,65 mesotrófico
Iraí 1,66 0,89 mesotrófico

RESERVATÓRIOS EUTROFIZAÇÃO - VOLLENWEIDER
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Convenção adotada para a Qualidade das Águas dos Mananciais da RMC 
 

QUALIDADE DA ÁGUA 
PARÂMETROS CONVENÇÃO 

CF 
CT 

DBO 
FT 

 

CF 
CT 
FT 

DBO 

 

CF 
CT 

DBO 
FT 

 

FT 
CF 
CT 

DBO 

 

CF 
CT 

DBO 
FT 

 

 

Os parâmetros destacados em vermelho indicam que a qualidade da água encontra-se acima 

do limite estabelecido pela legislação na estação representativa do manancial para aquele (s) 

parâmetro (s). Por sua vez, os parâmetros destacados em preto indicam que a qualidade de água 

encontra-se dentro do limite estabelecido pela legislação para aquele (s) parâmetro(s). Para 

determinar a intensidade do uso do solo, utilizou-se a mesma convenção, conforme mostra o quadro 

a seguir: 
 

Convenção adotada para a Intensidade do Uso do Solo nos Territórios dos Mananciais da RMC 
 

USO DO SOLO CONVENÇÃO % TERRITORIAL 
 1 45 – 60 
 2 61 – 70 

VEGETAÇÃO 3 71 – 80 
 4 81 – 90 
 5 91 – 100 
 1 41 – 55 
 2 31 – 40 

AGRICULTURA 3 21 – 30 
 4 11 – 20 
 5 0 – 10 
 1 10,1 – 12,5 
 2 7,6 – 10 

OCUPAÇÃO URBANA 3 5,1 – 7,5 
 4 2,6 – 5 
 5 0 – 2,5 
 1 Acima de 0,91 
 2 0,71 – 0,9 

INDÚSTRIA / COMÉRCIO 3 0,51 – 0,7 
 4 0,21 – 0,5 
 5 0 – 0,20 

Considerando que: 
1: muito comprometido e / ou suscetível 
2: comprometido e / ou suscetível 
3: moderadamente comprometido e / ou suscetível 
4: pouco comprometido e / ou suscetível 
5: não comprometido e / ou suscetível 

 
Em relação ao uso e ocupação do solo, os mananciais da RMC podem ser classificados da 

seguinte maneira: 
 

1

2

3

4

5

Onde: 
CF: Coliformes Fecais 
CT: Coliformes Totais 
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio 
FT: Fósforo Total 
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Classificação dos Mananciais da RMC em relação à Intensidade do Uso do Solo nos Territórios 
 

MANANCIAIS MÉDIA DAS CONVENÇÕES MÉDIA PONDERADA DAS CONVENÇÕES
IRAÍ 4 4 

IGUAÇU 2 3 
PASSAÚNA 3 3 

DESPIQUE E COTIA 3 3 
CAPIVARI 5 5 

MIRINGUAVA 3 3 
AÇUNGUI 5 5 

 
Os mananciais Várzea, Verde e Maurício não apresentam estações de monitoramento de 

qualidade de água representativas da bacia como um todo e, por esta razão, não foram considerados 

na classificação. Na correlação entre as convenções relativas ao uso do solo e à qualidade da água, 

obteve-se o seguinte resultado: 
 

Classificação dos Mananciais da RMC em relação à Intensidade do Uso do Solo e a Qualidade das Águas 
 

MANANCIAIS Q.A / M Q.A / M. P GRAU DE COMPROMETIMENTO EM 
RELAÇÃO À  MÉDIA PONDERADA 

IRAÍ 2,75 3 3O 
IGUAÇU 1,625 1,95 1O 

PASSAÚNA 2,375 2,58 2O 
DESPIQUE E COTIA 3,625 3,5 4O 

CAPIVARI 5 5 6O 
MIRINGUAVA 2,625 2,58 2O 

AÇUNGUI 4,5 4,5 5O 

 
 

DISCUSSÃO 

Os mananciais que atualmente são utilizados para abastecimento público (Iraí, Iguaçu e 

Passaúna) juntamente com o manancial Miringuava foram os que se apresentaram mais 

comprometidos tanto em relação ao uso do solo, como em função da qualidade de suas águas. Faz-

se uma ressalva sobre o fato de que o reservatório do Rio Miringuava encontra-se atualmente em 

fase de planejamento pela SANEPAR e, por esta razão, caso suas águas venham a ser utilizadas, 

sugere-se a adoção de medidas que viabilizem sua utilização. 

Para a captação Iguaçu, bacia mais comprometida da RMC, os principais fatores que 

condicionaram sua suscetibilidade foram: (i) a ocupação urbana e (ii) as atividades industriais, 

comerciais e minerarias.  

A porção mais conservada, onde predominam parcelas significativas de vegetação, situa-se à 

sudeste, onde está localizado o Rio Pequeno. Por outro lado, a medida em que se aproxima de 

Curitiba, as margens do Rio Pequeno tornam-se mais antropizadas. As áreas agropastoris existentes 

em sua margem esquerda não interferem tão drasticamente em sua qualidade, entretanto, quando 

atinge a sub-bacia Pequeno Jusante, os parâmetros de qualidade avaliados ultrapassam o limite 

estabelecido pela legislação. Tal fato deve-se, em especial, à existência de áreas urbanizadas (de 

baixa e média densidades), áreas industriais, inclusive minerarias e sistemas viários. Percorrendo o 
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Rio Palmital e seus afluentes, a mesma  tendência de comprometimento da qualidade das águas no 

sentido montante – jusante é observada. Além das influências antrópicas já apresentadas, a 

qualidade do Rio Palmital, mais especificamente, em seu médio curso, é influenciada pela 

existência de um “lixão” desativado, mas que pode estar comprometendo a qualidade do solo e, 

conseqüentemente, da água. 

Pelo fato de apresentar-se significativamente antropizada, sugere-se que as áreas situadas à 

oeste, pertencentes à captação Iguaçu, sejam destinadas à ocupação urbana, uma vez que uma das 

vertentes de crescimento populacional dirige-se para esta região e também porque sua manutenção, 

como área de abastecimento, é economicamente inviável. 

Os fatores que influenciaram a suscetibilidade na captação Iraí e nas bacias dos rios Passaúna 

e Miringuava foram (i) as atividades industriais, comerciais e minerarias. A antropização nestas 

bacias ainda não é marcante, viabilizando ações que permitam a utilização dos mananciais para 

abastecimento público. 

Os mananciais mais distantes da RMC foram os que apresentaram melhores condições na 

avaliação da qualidade das suas águas. 

Isto posto, considera-se de extrema importância para a conservação e proteção das áreas de 

mananciais, a adoção das seguintes medidas: (i) controle e planejamento do crescimento 

populacional; (ii) monitoramento do lançamento de efluentes domésticos e industriais; (iii) 

recomposição vegetal e (iv) monitoramento das atividades agrosilvipastoris. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente, é necessário que se estabeleça uma relação de compatibilidade entre o 

planejamento regional e as estratégias de proteção dos mananciais, de modo que sejam definidas as 

áreas destinadas à expansão urbana e as áreas que devem ser protegidas. Durante o 

desenvolvimento do PPART, no que se refere à situação dos mananciais de abastecimento da RMC 

e ao crescimento populacional, apresentou-se uma alternativa para garantir o suprimento futuro de 

água, reservando-se áreas de mananciais que correspondem a uma vazão de 15 m3, vazão mais que 

suficiente para o atendimento às demandas previstas para 2020. Esta vazão chega a ser 4,35 vezes 

menor do que a vazão captável atual dos mananciais da RMC (65,32 m3/s). 

Considerando a demanda de água prevista para 2020 de aproximadamente 15 m3/s, pode-se 

inferir que a RMC, neste horizonte de planejamento, deverá estar comprometendo cerca de 1.200 

km2 de seus territórios para suprir a necessidade de água. De acordo com a proposta estudada, para 

se garantir 52 m3/s, deverão estar reservados como territórios de mananciais 3.879 km2, ou 25% da 

área total da RMC. 
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Paralelamente ao desenvolvimento do planejamento regional, outras ações devem ser 

desenvolvidas tais como a definição do zoneamento ecológico econômico, que permite ordenar a 

ocupação antrópica nas áreas próximas aos mananciais garantindo sua conservação. A proteção dos 

mananciais também depende da elaboração e do cumprimento de leis específicas em vistas a 

consolidar a eficácia dos programas de conservação ambiental. 

As estratégias de ação envolvendo a proteção dos recursos hídricos na RMC são aqui 

divididas em preventivas e corretivas, como mostra o fluxograma a seguir: 

 
Sugestão de Ações Preventivas e Corretivas para a Recuperação e Manutenção da Qualidade das Águas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os trabalhos de recuperação (corretivos) devem ser realizados nas áreas de mananciais 

existentes – Iraí, Iguaçu e Passaúna. Certamente, estes trabalhos, em relação aos efetuados nas áreas 

de mananciais mais distantes, são mais difíceis e onerosos, porém, devem ser realizados como 

forma de minimizar os efeitos da poluição hídrica tanto para a saúde, como para o bem estar da 

população. Além disso, os fatores bióticos e abióticos funcionam como uma rede, ou seja, apesar de 

estarem divididos em ecossistemas ou bacias hidrográficas, são interligados e a degradação de um 

trecho de um curso d´água pode afetar uma área onde trabalhos de conservação estão sendo 

efetuados. Algumas práticas são comentadas a seguir: 

 Estabelecimento de matas ciliares 

Uma das soluções que poderiam minimizar e evitar os efeitos decorrentes da poluição difusa 

seria o estabelecimento e conservação de matas ciliares numa largura variando de 5 a 100 metros. 

As matas ciliares, dentre outras funções, servem como filtros para o retardamento, absorção e 

purificação do escoamento que contém contaminantes, contribuindo para a proteção dos cursos 

d´água. 

A inserção de nutrientes em cursos d´água é facilitada quando as atividades antrópicas estão 

localizadas muito próximas às margens dos rios. Por esta razão, a conservação das matas ciliares 

pode contribuir para a garantia da qualidade dos recursos hídricos. 

AÇÕES

MANANCIAIS EXISTENTES
AÇÕES

CORRETIVAS

RECOMPOSIÇÃO DE MATAS CILIARES

CONSERVAÇÃO DO CICLO HIDROLÓGICO

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS

VONTADE POLÍTICA

INFRA ESTRUTURA DE SANEAMENTO PARA 
LOTEAMENTOS JÁ EXISTENTES

EDUCAÇÃO AMBIENTAL / PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL

CRIAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO

ELABORAÇÃO DE LEIS ESPECÍFICAS DE 
PROTEÇÃO DE MANANCIAIS

AÇÕES QUE VISEM A CONSERVAÇÃO 
AMBIENTAL COMO A MANUTENÇÃO DE MATAS 
CILIARES E REMANESCENTES FLORESTAIS A 
FIM DE EVITAR SUA FUTURA RECOMPOSIÇÃO

CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO

MANANCIAIS POTENCIAIS
AÇÕES

PREVENTIVAS
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 Conservação do ciclo hidrológico 

Um outro fator a ser considerado para a proteção dos recursos hídricos e o controle da 

poluição da água é a conservação da eficiência de todo o ciclo hidrológico, uma vez que cada fase 

do ciclo é passível de ser atingida por fatores antrópicos, que associados à fenômenos naturais, 

podem desencadear a degradação da qualidade da água. 

 Monitoramento 

O monitoramento da qualidade das águas é um dos principais instrumentos de sustentabilidade 

de uma política de planejamento e gestão de recursos hídricos. Por esta razão, quanto mais estações 

de monitoramento implantadas ao longo dos cursos d´água, maior a probabilidade de identificação 

de pontos suscetíveis à poluição e, conseqüentemente, maior chance de evitar ou minimizar a 

ocorrência de impactos ambientais, especialmente, o comprometimento da qualidade da água. 

 Técnicas de diminuição de lançamentos de efluentes 

Para que se possa utilizar o solo de maneira sustentável, torna-se necessário o 

desenvolvimento de técnicas que diminuam o lançamento e o transporte de nutrientes nos cursos 

d´água, poupando os mesmos da contaminação. 

As atividades antrópicas, tanto agrosilvipastoris como industriais devem estar acompanhadas 

do planejamento e gestão ambiental. O manejo adequado do solo, a utilização de tecnologias limpas 

e a adequação da disposição final dos resíduos são pontos fundamentais para o equilíbrio entre a 

atividade e o meio ambiente. 

 Vontade política 

O controle da poluição e a proteção do meio ambiente são basicamente uma questão política, 

social e governamental. 

 

“(…) havendo motivação política, é possível planejar o aproveitamento e o 

controle dos recursos e ter meios de implantar as obras e medidas 

recomendadas, controlando-se as variáveis que possam afastar os efeitos 

nocivos ao planejado7” Barth, 19878 

 

 

                                                 
 
7 Barth, F. T. et al (1987). Modelos para gerenciamento de recursos hídricos. São Paulo, SP. 
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 Participação da sociedade 

A participação social é fundamental para a eficácia do planejamento e da gestão ambiental. Os 

órgão públicos devem buscar integrar e trabalhar junto aos setores da sociedade a fim de informar e 

conscientizar a respeito da necessidade da adoção de práticas conservacionistas. 

A disposição inadequada do lixo, a utilização de defensivos agrícolas, o desmatamento, as 

queimadas são alguns exemplos de ações que podem comprometer a qualidade dos recursos 

naturais, em especial, a água. Por esta razão, trabalhos envolvendo programas de educação 

ambiental específicos, são essenciais para que a comunidade possa modificar hábitos e começar a 

agir de forma sustentável. 

 Planejamento descentralizado e participativo 

A integração dos diversos setores sociais com os órgãos públicos e instituições de ensino 

permitirão o planejamento descentralizado e participativo, conforme estabelecido no artigo 2o da 

Lei Estadual no 12.726/99. Deste modo, a implementação de uma política de planejamento e gestão 

de recursos hídricos será beneficiada. 

Este trabalho é uma importante ferramenta para a elaboração e implementação de ações e 

programas que tenham como objetivo principal a manutenção da harmonia e do equilíbrio entre o 

homem e o meio ambiente, visto que as partes são dependentes. 
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