
 

XXII SÍMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS  

26 de novembro a 01 de dezembro de 2017 
Florianópolis- SC 

 

 

ANÁLISE DA CADEIA CAUSAL NA BACIA DO RIO IGUAÇU   
 

Gleiciane Fernanda de Carvalho Blanc1; Ellen Christine Prestes Ferronato 2  & Tânia Lúcia 

Graf de Miranda3* 

 

Resumo – A bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, maior bacia do Estado do Paraná, sofre com a 

alta degradação, necessitando de ações de revitalização. Entretanto, para definição dessas ações 

é necessário primeiramente encontrar as reais causas dos problemas da bacia. Para tanto foi 

aplicada a metodologia de análise da cadeia causal na bacia a partir de cinco temas prioritários: 

poluição hídrica; degradação do solo e assoreamento; alteração da disponibilidade hídrica; 

alteração da biodiversidade; e fragilidade econômica, política e institucional. Como resultado 

foram identificadas as causas raízes recorrentes para esses problemas, como a falta de 

investimentos em setores estratégicos como saneamento e segurança pública, a falta de 

conscientização do papel da população na preservação dos recursos hídricos, deficiências de 

suporte institucional de entidades governamentais e a falta de integração de políticas públicas. 
 

Palavras-Chave – Gerenciamento de bacia e revitalização de rios. 
 

 

CAUSAL CHAIN ANALYSIS IN THE IGUAÇU RIVER BASIN 
 

Abstract – The Iguaçu river basin, the largest basin in the Paraná State, suffers with the high 

degradation, requiring revitalization actions. However, to define these actions it is necessary 

first to find the real causes for the basin’s problems. For this, the methodology of causal chain 

analysis was applied in the basin from five priority themes: water pollution; soil degradation 

and silting; change in water availability; biodiversity change; and economic, political and 

institutional fragility. As a result, recurrent root causes for these problems were identified, such 

as the lack of investments in strategic sectors such as sanitation and public safety, the lack of 

awareness of the population's role in the preservation of water resources, institutional support 

deficiencies of governmental entities and the lack integration of public policies.  
 

Keywords – River basin management and river revitalization. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

As diferentes características de uso e ocupação do solo desde a nascente até a foz fazem 

com que o Rio Iguaçu sofra com diferentes problemas causados pela intervenção humana na 
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bacia. Apesar de na foz se apresentar como um espetáculo natural na forma das Cataratas do 

Iguaçu, suas nascentes encontram-se altamente degradadas (Paraná, 2010). 

Ações de revitalização já existem dentro da bacia, tanto de instituições públicas como 

privadas. Entretanto, essas ações não são coordenadas, tornando-as, algumas vezes, 

ineficientes e ineficazes. 

Em 2015 foi criado o Projeto de Revitalização do Rio Iguaçu, de iniciativa do Governo 

do Estado do Paraná, visando a recuperação e revitalização do Rio Iguaçu em toda a sua 

extensão. Para tanto, com base em diagnósticos já realizados na bacia, foi inicialmente 

necessário identificar os principais problemas ambientais e suas respectivas causas. Essa 

caracterização da bacia serve de base para delinear as ações prioritárias de revitalização. 

O presente trabalho apresenta os aspectos, causas e suas inter-relações de modo a gerar 

um panorama dos principais problemas encontrados na Bacia do Rio Iguaçu atualmente. 

 

METODOLOGIA 
 

A Análise da Cadeia Causal, proposta por Marques (2002), é construída a partir da 

identificação das diversas causas (de natureza física, socioeconômica e política) responsáveis 

por um determinado problema ambiental e o conhecimento de suas inter-relações. Tal modelo 

foi adotado pelo projeto das Nações Unidas Global International Water Assessment - GIWA, 

PNUMA/ GEF, sendo aplicado na Bacia Hidrográfica para o Pantanal e Bacia do Alto Paraguai 

e Bacia do São Francisco (ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2003a,b). 

Para a aplicação dessa metodologia na Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu foram definidos 

cinco problemas ou temas prioritários: (a) poluição hídrica; (b) degradação do solo e 

assoreamento; (c) alteração da disponibilidade hídrica; (d) alteração da biodiversidade; (e) 

fragilidade econômica, política e institucional. 

Cada um desses temas foi relacionado a diversos aspectos ambientais que os dão origem. 

Cada aspecto ambiental é então, relacionado às causas primárias, aqui consideradas como 

causas técnicas. Estas dizem respeito a processos físicos, químicos ou biológicos que atuam 

diretamente na geração do problema. Cada causa primária, por sua vez, é conectada com suas 

causas secundárias, aqui consideradas como causas sociais e econômicas. Estas englobam os 

contextos demográfico, cultural, social, urbanístico, econômico e educativo. 

Por fim, as causas secundárias são conectadas às causas raízes, as quais, conforme 

modelo conceitual apresentado em Marques (2002) abrange causas diversas, de natureza 

econômica, demográfica/social, tecnológica, política, de conhecimento, fatores de governança 

e cultural. 

A base para identificação dos problemas, aspectos, causas e ligações adveio da análise 

de estudos prévios na bacia, como o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Paraná – PLERH 

– PR (2010) e o Relatório Executivo do Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto 

Ribeira (2015). Além disso, foram realizadas reuniões com instituições atuantes no Projeto de 

Revitalização do Rio Iguaçu para coleta de percepções e da situação atual da bacia.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A seguir são apresentadas as Cadeias Causais dos cinco problemas prioritários 

juntamente com a descrição de cada uma. 

 

Poluição Hídrica 
 

Conforme apresentado no PLERH-PR (2010), os potenciais fatores de contaminação das 

águas superficiais e subterrâneas são: concentração de população urbana, presença de 

indústrias, resíduos sólidos, produção agrícola, áreas agrícolas, áreas com mineração e 

inundação. Considerando esses fatores, a cadeia causal de poluição foi iniciada com os aspectos 

ambientais: esgoto doméstico, efluentes industriais, resíduos sólidos, fontes difusas, 

mineração, inundação e acidentes ambientais (Figura 1). Apesar desse último não estar citado 

no Plano Estadual, acredita-se que o mesmo possa ter relevância na Bacia do Rio Iguaçu como 

fonte poluidora, uma vez que essa bacia apresenta o maior quantitativo de acidentes em todo o 

Estado do Paraná (Paraná, 2010). 

 

 
Figura 1 – Cadeia causal de poluição hídrica.  
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O problema da poluição hídrica culminou no levantamento de sete causas raízes. A 

primeira é a falta e/ou insuficiência de investimento no setor de saneamento para a manutenção 

e melhoria das redes coletoras de esgoto, a melhoria da eficiência das estações de tratamento 

de esgoto e no tratamento e disposição final de resíduos sólidos. A segunda causa trata da falta 

de conscientização ambiental da população na bacia, uma vez que os usuários da bacia são os 

responsáveis pela sua degradação, sendo necessário seu envolvimento no processo de 

revitalização da mesma. 

A deficiência de suporte institucional aparece como causa raiz devido à fragilidade das 

instituições governamentais de regulamentação, apoio e fiscalização em função de equipes 

reduzidas (funcionários em fim de carreira sem reposição de vagas) e estrutura deficitária para 

atendimento das demandas. Outra causa predominante é a falta de integração de políticas 

públicas, considerando que políticas integradas são mais eficazes na solução de problemas 

ambientais. 

Conforme dados do PLERH-PR (2010), em 30 anos (de 1970 a 2000) a população urbana 

do Alto Iguaçu praticamente triplicou. Dessa forma, o crescimento demográfico acelerado 

aparece como uma das principais causas raízes. A falta de planejamento urbano e a expansão 

agropecuária são consequências diretas dessa causa raiz, atuando diretamente no aumento da 

poluição hídrica. 

A questão cultural também aparece como uma causa raiz, estando relacionada à 

percepção, tradições, religião, regras informais, estilo de vida, conscientização e compreensão 

apreendida por diferentes grupos sociais que afetam ou são afetados pelos recursos hídricos 

(Marques, 2002). 

A última causa refere-se à legislação pois o Brasil e o Estado do Paraná possuem uma 

rica legislação ambiental, entretanto observa-se deficiência na implementação e fiscalização da 

mesma. Isso acaba reduzindo a efetividade da aplicação das leis e atos normativos, implicando 

diretamente na qualidade ambiental do recurso natural. 
 

Degradação do Solo e Assoreamento 
 

A degradação do solo na Bacia Hidrográfica do rio Iguaçu tem suas causas mais 

significantes associadas à questão do uso do solo e manejo empregado na agricultura e 

pecuária. Na problemática da degradação do solo foi acrescido o problema de assoreamento 

dos rios, uma vez que ambos estão diretamente correlacionados. Os aspectos e as causas 

identificados para a degradação do solo estão interligados com a questão do assoreamento, 

sendo que o assoreamento tem como causa principal a erosão do solo (Figura 2). 

As ocupações irregulares são um dos aspectos mais recorrentes nas áreas de manancial 

da Região Metropolitana de Curitiba e outras áreas de preservação. A sua inclusão como 

aspecto ambiental para essa problemática faz com que a distribuição de renda apareça como 

causa raiz. Esse problema social não é facilmente resolvido, entretanto o investimento em 

políticas públicas de inclusão e em realocação de famílias pode reverter a situação. 
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Figura 2 – Cadeia causal de degradação do solo e assoreamento.  

 

Alteração da Disponibilidade Hídrica 
 

Enquanto que o problema da poluição hídrica tratou da qualidade da água, o da alteração 

da disponibilidade hídrica trata sobre a quantidade de água na bacia. Essa separação foi 

necessária para identificar as causas específicas em ambos os casos. 

Para esse tema foram identificados cinco aspectos ambientais: drenagem urbana, eventos 

extremos, barramento de rios, usos múltiplos e falta de cobertura vegetal (Figura 3). Na questão 

da drenagem urbana foi identificada como uma das causas raízes a falta de investimento no 

setor de drenagem urbana.  

Em alguns pontos da Bacia do Rio Iguaçu existem problemas recorrentes com eventos 

extremos, especialmente os de cheia. Vários municípios da bacia possuem registros históricos 

de cheias que provocaram danos consideráveis na população afetada. Como causas técnicas 

apontadas para esse aspecto citam-se a insuficiência de estudos e informações 

hidrometeorológicas e a falta de um sistema de alerta eficiente. Apesar de no Plano Estadual 

constar como suficiente a rede de monitoramento atual, sua operação ainda é deficiente, 

necessitando de investimento para melhoria do sistema. Uma das causas raízes é a falta de 

investimento no setor de segurança pública, considerando a necessidade de manutenção de um 

sistema de alerta integrado para as regiões mais susceptíveis a esse tipo de evento. 
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Figura 3 – Cadeia causal de alteração da disponibilidade hídrica.  

 

Quanto ao aspecto de barramento de rios, duas causas se apresentam preponderantes: 

barramento para geração de energia e para abastecimento público. Ambas obras são de 

utilidade pública, entretanto inevitavelmente alteram o regime hídrico à jusante da barragem. 

O Médio e Baixo Iguaçu possuem grande potencial e já são explorados por usinas hidrelétricas. 

Dessa forma, é apresentada como uma das causas raízes do problema a dependência da matriz 

elétrica brasileira na fonte hídrica. 
 

Alteração da Biodiversidade 
 

O problema da alteração da biodiversidade, apesar de não ser o enfoque das ações de 

revitalização de rios, fornece um bom panorama da qualidade ambiental da bacia. Áreas 

altamente degradadas apresentam redução na biodiversidade, sendo esse um bom indicador 

para avaliação de ações de recuperação. 

Na cadeia montada para esse problema (Figura 4) foram elencados quatro aspectos 

ambientais: perda e degradação de habitats naturais, poluição, redução da riqueza de espécies 

de fauna e contaminação biológica.  

A alteração causada pela poluição na qualidade do ar, água e solo é um dos graves 

aspectos que afetam a biodiversidade, principalmente em áreas altamente urbanizadas. Já nas 

áreas mais rurais a caça à fauna silvestre e a contaminação biológica aparecem como principais 

aspectos na problemática da alteração da biodiversidade. A caça predatória e o tráfico de 

animais silvestres abastecem um mercado ilegal sustentado pelas tradições e costumes da 
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sociedade, pela falta de fiscalização e aplicação efetiva da legislação ambiental e pela falta de 

conscientização. 

 

 
Figura 4 – Cadeia causal de alteração da biodiversidade.  

 
Figura 5 – Cadeia causal de fragilidade econômica, política e institucional.  
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Fragilidade Econômica, Política e Institucional 
 

O problema da fragilidade econômica, política e institucional foi abordado dentro de 

quatro aspectos: instrumentos de gestão de recursos hídricos, planejamento territorial, estrutura 

institucional e potencial de aproveitamento econômico (Figura 5). Como causas raízes 

aparecem as já discutidas em cadeias anteriores destacando-se a motivação política necessária 

para a promoção de todas as ações de revitalização na bacia. 
 

CONCLUSÃO 
 

Por ser um importante rio do Estado do Paraná e sofrer com a alta degradação, o rio 

Iguaçu necessita impreterivelmente de ações de recuperação e conservação, visando sua 

revitalização. O uso da análise da cadeia causal na bacia permite o conhecimento aprofundado 

dos problemas da bacia, permitindo chegar às causas raízes. Como resultado, foram 

identificadas as causas raízes recorrentes para os problemas da bacia do rio Iguaçu, como a 

falta de investimentos em setores estratégicos como saneamento e segurança pública, a falta de 

conscientização do papel da população na preservação dos recursos hídricos, deficiências de 

suporte institucional de entidades governamentais e a falta de integração de políticas públicas. 

O objetivo final da aplicação desse método é direcionar as ações de revitalização a serem 

empregadas pelo Projeto de Revitalização do Rio Iguaçu, de modo a torná-las mais eficientes 

e eficazes, buscando o envolvimento do poder público e da sociedade civil proporcionando 

ganhos perceptíveis à população e à qualidade ambiental.  
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