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RESUMO 

Este projeto trata do desenvolvimento de uma metodologia participativa de educação 

ambiental, articulando a academia (docentes, servidores técnicos e discentes) e a 

comunidade que vive na bacia do rio Areiãozinho, no intuito de fomentar níveis elevados 

de consciência da necessidade de preservação ambiental ao mesmo tempo em que 

mobilize a contribuição popular para a preservação de um rio urbano. Desta forma, tem 

como objeto de intervenção um elemento do cenário urbano: o rio Areiãozinho e 

também os seus sujeitos. As ações terão como principal público beneficiário a população 

dos bairros Jardim das Américas e Uberaba, em particular os alunos de escolas do ensino 

fundamental localizadas na bacia do rio Areiãozinho. O projeto busca ainda o apoio dos 

órgãos públicos municipais, estaduais e nacionais que atuam com a questão ambiental, 

permitindo a discussão e o fortalecimento de políticas públicas que privilegiam a relação 

entre o homem e o ambiente em que vive. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Curitiba (SMMA) e a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) são os principais 

órgãos parceiros do projeto. Assim, alunos de diversos cursos foram convidados a 

integrar a equipe do projeto, bem como docentes de diversas áreas de conhecimento 

que têm contribuições importantes no campo ambiental e de formação cidadã. Para 

tanto, este projeto será desenvolvido durante 4 anos, em 5 etapas, quais sejam: (i) 

Treinamento da Equipe sobre Educação Ambiental e Recursos Hídricos. (ii) Organização 

de material básico de abordagem aos parceiros e comunidade (residentes e suas 

entidades associativas, escolas, instituições públicas. (iii) Inserção da equipe junto aos 

parceiros e à comunidade. (iv) Organização do calendário de intervenção. (v) Relatórios 

periódicos e preparação dos produtos. 

 

Palavras-chave: Educação Socioambiental, Revitalização de Rio Urbano, 

Desenvolvimento Sustentável, Gestão de Recursos Hídricos. 
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ABSTRACT 

 

This project deals with the development of a participative methodology of 

environmental education, articulating the academy (teachers, technical servants and 

students) and the community living in the Areiãozinho river basin. In order to foster high 

levels of awareness of the need for environmental preservation at the same time in 

which it mobilizes the popular contribution for the preservation of an urban river. In this 

way, its object of intervention is an element of the urban scenario: the Areiãozinho River 

and its subjects. . The actions will have as main beneficiary public the population of the 

neighborhoods of Jardim das Américas and Uberaba, in particular, the students of the 

fundamental schools located in the Areiãozinho river basin. The project also seeks the 

support of municipal, state and national public agencies that work with the 

environmental issue, allowing the discussion and strengthening of public policies that 

privilege the relationship between man and the environment in which he lives. The 

Municipal Environment Secretariat of Curitiba (SMMA) and the Sanitation Company of 

Paraná (SANEPAR) are the main partners of the project. Thus, students from various 

courses were invited to join the project team as well as professors from various areas of 

knowledge who have important contributions in the environmental field and citizen 

training. For this, this project will be developed over 4 years, in 5 stages, namely: (i) 

Team training on environmental education and water resources. (ii) Organization of the 

basic material to approach the partners and community (residents and their associative 

entities, schools, public institutions) (iii) Insertion of the team with the partners and the 

community. (iv) Organization of the intervention calendar. (v) Periodic reports and 

product preparation. 

Key words: Socio-environmental Education, Urban River Revitalization, Sustainable 

Development, Water Resources Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Areiãozinho é um rio cuja nascente encontra-se na região leste da cidade de 

Curitiba, no bairro Jardim das Américas, ao lado do campus Centro Politécnico da 

Universidade Federal do Paraná e deságua no baixo rio Belém no bairro do Uberaba 

depois de percorrer 3,78 Km. A área de sua bacia é de 6,30 km2.  

A maior parte do Areiãozinho corre a céu aberto, havendo uma pequena parte 

canalizada. As diferenças socioeconômicas na sua bacia são marcantes desde a nascente 

até a foz. Na parte alta da bacia tem-se um bairro de classe média, enquanto na sua foz 

vive uma população de baixa renda em condições habitacionais e ambientais precárias. 

Essa precariedade caracteriza também a população que vive na bacia do baixo Belém, 

em seus últimos dois quilômetros após receber as águas do Areiãozinho até ele desaguar 

no alto rio Iguaçu. O rio Belém nasce na região norte da Curitiba e percorre 17 km, 

abrigando cerca de 40% da população da cidade em 48 bairros (BRACHT, 2008).  

Em sua discussão sobre o processo de construção dos projetos de intervenção 

em educação ambiental, Silveira (2005) adverte que 

“o empenho pessoal de educadores nem sempre é suficiente 
para poder desenvolvê-los em sua plenitude. Daí ser importante 
pensar no desenvolvimento deles inseridos em organizações que 
legitimem, divulguem e viabilizem sua execução. Nesse sentido, 
podem ser pensadas as relações existentes entre instituições 
governamentais e não governamentais no desenvolvimento de 
projetos, e os vários segmentos da população que, de uma forma 
ou de outra, necessitam de projetos educacionais”. 

Assim, o objeto da intervenção é o rio e também os seus sujeitos. Os sujeitos são: 

os educadores, a população que vive na bacia do rio, as associações dos bairros, seja a 

de moradores ou de empresários e os órgãos oficiais ligados à gestão de recursos 

hídricos do município de Curitiba. Durante a consecução do projeto, a academia, - 

professores, técnicos e estudantes através de um projeto de extensão, - unir-se-á às 

ONGs (já com alguma intervenção local), ao Departamento de Recursos Hídricos da 

Secretaria Municipal e Meio Ambiente de Curitiba e à Companhia de Saneamento do 

Paraná - SANEPAR - para buscar novos parceiros para o projeto de educação ambiental, 

contando com a orientação do Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto 

Ribeira. Os principais projetos oficiais de educação ambiental na cidade são promovidos 
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pela SMMA e a SANEPAR e portanto a parceria com estes dois órgãos representará 

maior integração entre projetos, somando esforços e evitando duplicação de atividades. 

Os principais impactos que este projeto de educação ambiental pode causar são, 

além da recuperação da qualidade de um rio urbano, a conscientização de uma parcela 

da população que vive nos bairros Jardim das Américas e Uberaba, em especial das suas 

crianças. Embora o objeto de intervenção seja o rio, a educação ambiental abrangerá 

outros importantes aspectos como a conservação da natureza, a proteção da fauna, a 

destinação de resíduos, o uso adequado da água e as consequências destas ações para 

uma vida mais saudável.  

Desta forma, este projeto visa uma intervenção participativa através de um 

programa de educação ambiental para a recuperação de um rio urbano. Ressalve-se que 

esta proposta de intervenção está inserida na plataforma dos princípios extensionistas, 

a saber:  

(i) Impacto e transformação. A presente proposta intervencionista busca 

recuperar a qualidade de um rio urbano ao mesmo tempo em que promove a educação 

ambiental dos moradores de dois bairros da cidade (Jardim das Américas e Uberaba) 

promovendo melhor qualidade de vida para populações ribeirinhas e para alunos do 

ensino fundamental e médio de vários colégios da região.  

(ii) Interação dialógica. A proposta será executada conjuntamente pela 

Universidade, associações de moradores, escolas da região, entidades empresariais da 

região, Sanepar e Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Curitiba. Por 

ser um projeto também de educação, a preparação dos produtos de intervenção será 

realizada conjuntamente com os parceiros.  

(iii) Interdisciplinaridade. Este projeto de intervenção envolverá já na sua 

primeira etapa de execução membros da UFPR dos Setores de Ciências Exatas, 

Tecnologia, Ciências Agrárias, Ciências Humanas, Educação, Ciências da Terra, Ciências 

Biológicas, Ciências da Saúde e Litoral. Sua abordagem é a do desenvolvimento 

sustentável integrando aspectos ambientais, econômicos e sociais.  

(iv) Indissociabilidade Ensino/Pesquisa/Extensão. Fazem parte do projeto 

de extensão a construção de um programa de educação ambiental. O seu resultado, 

portanto, será refletido na formação dos participantes. A cooperação do Mestrado em 
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Meio Ambiente Urbano e Industrial (MAUI) é a garantia da execução de pesquisas de 

alto nível, tendo o MAUI já produzido trabalho acadêmico a respeito do tema e do 

objeto (rio Areiãozinho). 

(v) Impacto na formação dos estudantes. Participam do projeto na sua fase 

atual estudantes de cursos de pós-graduação de diversas áreas além de estudantes de 

graduação dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, 

Engenharia Química, Engenharia de Biotecnologia, Engenharia de Produção, Agronomia, 

Pedagogia, Biologia, Estatística e Ciências Sociais. Além de suas participações nas ações 

de campo que são empreendidas, os estudantes bolsistas e voluntários participam dos 

Seminários que tem como literatura basilar o livro “Introdução à Engenharia Ambiental 

– O Desafio do Desenvolvimento Sustentável” do professor Benedito Braga. Os 

Seminários são abertos também à participação de estudantes não vinculados ao Projeto. 

Este projeto tem propiciado uma formação complementar aos conhecimentos 

acadêmicos adquiridos em sala de aula e em programas de iniciação científica e essa 

tem sido a razão da crescente participação estudantil nos programas desenvolvidos, 

colaborando para que eles tenham oportunidade de conectar seus conhecimentos aos 

da população envolvida. 

2 JUSTIFICATIVA 

Quatro dos nove limites de segurança planetário estabelecidos pelo Centro de 

Resiliência de Estocolmo em 2015 já foram superados. São eles: mudança do uso do solo 

(desmatamento), perda da biodiversidade, concentrações de CO2 na atmosfera (acima 

de 350 ppm) e a eutrofização das águas por excesso de fósforo e nitrogênio (MARQUES, 

2015).  

Uma das principais razões para que esses limites tenham sido superados é 

consequência da ocupação territorial, com uma forte urbanização. No Brasil, o índice de 

urbanização, segundo dados oficiais, é maior do que 85%, ou seja, de cada 100 

habitantes, 85 vivem nas cidades. Essa tendência à urbanização tem ainda uma 

característica muito peculiar que é a enorme concentração das pessoas nos grandes 

municípios. Em 2010, 27% da população brasileira vivia nas dez maiores regiões 

metropolitanas do país. A Região Metropolitana de Curitiba (RMC), abrigava cerca de 

1,5% da população brasileira e 25% da população paranaense. (IBGE, 2010).  
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Tucci (2002) constata para o caso brasileiro que  

“com o crescimento populacional e a densificação, fatores como 
a poluição doméstica e industrial se agravaram, criando 
condições ambientais de doenças de veiculação hídrica, poluição 
do ar e sonora, aumento da temperatura, contaminação de água 
subterrânea, entre outros”.  

Segundo Miranda (2004) o processo de urbanização que ocorreu na RMC, com 

deficiências na infraestrutura de saneamento básico provocou uma forte degradação da 

qualidade dos principais cursos d’água da região, cujos parâmetros indicadores de 

qualidade (demanda química de oxigênio - DQO, demanda bioquímica de oxigênio - 

DBO, oxigênio dissolvido - OD e coliformes) ultrapassam em muito os limites estipulados 

para a Classe 2, na qual a grande maioria deles foi enquadrada.  

O objetivo 6 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), proposto em 

2015 pela Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável propugna 

assegurar disponibilidade e gerenciamento sustentável da água e do esgoto para todos, 

alcançando até 2030 o acesso a saneamento e higiene adequados e acessíveis para 

todos, e acabar com a defecção a céu aberto, com a especial atenção para as 

necessidades das mulheres e meninas e daqueles que estão em situação de 

vulnerabilidade. (LOWVE, 2015).  

Já há um programa da companhia paranaense de água e esgoto, a SANEPAR, 

chamado de “Sustentabilidade: da Escola ao Rio” em conjunto com a Universidade Livre 

do Meio Ambiente e a Secretaria Estadual de Educação com objetivos semelhantes à 

presente proposta de intervenção e que poderá dialogar com ela. Desse programa 

participam alunos do Colégio Estadual Elysio Vianna e do Colégio Estadual do Paraná, 

cujos objetos são o rio Areiãozinho e o rio Belém, respectivamente.  

O programa de educação ambiental aqui proposto atingirá em sua primeira 

etapa o rio Areiãozinho, podendo estender-se posteriormente à toda sub-bacia do rio 

Belém que conta com 184.363 domicílios que correspondem a 539.622 habitantes. Os 

assentamentos espontâneos possuem 4.623 domicílios, os loteamentos clandestinos 

581 domicílios e os assentamentos do Programa PROLOCAR 149 domicílios. (SMMA, 

2010). 
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3 OBJETIVOS 

 3.1 Objetivo geral 

Construir com a população do entorno do rio Areiãozinho, residentes dos bairros 

Jardim das Américas e Uberaba, um programa de educação socioambiental 

participativo.  

 3.2 Objetivos específicos 

Entre os objetivos específicos podem ser elencados: (i) melhor qualidade do rio 

e do seu entorno com programas de revitalização da mata ciliar e de destinação de 

resíduos sólidos; (ii) adequar indicadores de qualidades hídrica para este rio urbano e 

(iii) contribuir para a regularização dos esgotos residenciais que têm o rio Areiãozinho 

como destino e verificar as relações entre saúde e condições de saneamento na bacia 

deste rio.  

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 4.1 Plano Municipal de Saneamento Básico 

 O saneamento ambiental pode ser compreendido como um conjunto de ações 

com o objetivo de alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo 

o abastecimento de água; a coleta, o tratamento e a disposição dos esgotos e dos 

resíduos sólidos e gasosos e os demais serviços de limpeza urbana; o manejo das águas 

pluviais urbanas; o controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças e a 

disciplina da ocupação e uso do solo, nas condições que maximizem a promoção e a 

melhoria das condições de vida nos meios urbanos. (Lei Nº 11.445/2007). 

A partir do conjunto de informações, diagnóstico, definição de objetivos, metas e 

instrumentos, programas, execução, avaliação e controle social foi possível construir o 

planejamento e a execução das ações de Saneamento e submetê-las à apreciação da 

sociedade civil. Sendo assim, os trabalhos foram desenvolvidos em parceria com 

instituições públicas, órgãos representativos de classe e a comunidade geral como um 

todo.  

O Plano Municipal de Saneamento tem como objetivo apresentar diretrizes 

adotadas pelo município de Curitiba, o qual se constituirá em ferramenta de 

planejamento e criação de mecanismos de gestão pública na prestação de serviços 
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públicos de saneamento para alcançar a melhoria das condições ambientais e da 

qualidade de vida da população. O Plano abordou quatro áreas: (i) água e 

abastecimento; (ii) esgoto; (iii) drenagem pluvial e (iv) resíduos sólidos. (PMC, 2015). 

 4.2 Plano Municipal de Recursos Hídricos 

Os Planos Municipais para a Gestão dos Recursos Hídricos elaborados pelos 

municípios, no âmbito do Estado do Paraná, atendem a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, criados pela Lei 

Federal Nº 9.433/1997 e pela Lei Estadual Nº 12.726/1999, que entre seus principais 

objetivos estão os de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade 

de água com qualidade adequada para seu uso; o uso racional e integrado dos recursos 

hídricos e, por último, a preservação e a defesa contra eventos hidrológicos críticos, 

quer sejam de origem natural quer decorrentes do uso inadequado, não só das águas, 

mas também dos demais recursos naturais. 

A Prefeitura Municipal de Curitiba através do Decreto Nº 1.756/2010 instituiu o 

Plano Municipal de Recursos Hídricos de Curitiba (PMC, 2010). Para a elaboração deste 

documento, além das informações contidas no Plano Municipal de Controle Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável (PMCADS - Diagnóstico), também foram utilizadas as 

informações contidas no plano de Regularização Fundiária em Áreas de Preservação 

Permanente (PRFAPP), documentos internos da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) 

e pressupostos de documentos como: a Agenda 21, a Década da Água, os Objetivos do 

Milênio e o Projeto Cidades Verdes.  

O Plano Municipal dos Recursos Hídricos foi tratado em 5 subtemas: (i) 

Revitalização das Bacias Hidrográficas (desocupação das margens, recuperação das 

margens, metas de qualidade, renaturalização); (ii) Saneamento (abastecimento de água, 

coleta e tratamento de esgoto, drenagem), (iii) Controle Ambiental (fiscalização e 

monitoramento); (iv) Educação Ambiental; e (v) Sistema de informações em recursos 

hídricos. 

(i) Revitalização das bacias hidrográficas 

Os rios urbanos recebem as alterações e impactos que as atividades antrópicas 

têm causado, existindo uma crescente necessidade de se apresentar soluções e 

http://www.pr.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=5849&indice=3&anoSpan=2000&anoSelecionado=1999&isPaginado=true
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estratégias que minimizem e revertam os efeitos desta degradação ambiental. Nos rios 

de Curitiba não é diferente. Embora exista uma grande quantidade de cursos d’água, o 

crescimento da cidade faz com que a qualidade destes rios esteja muito comprometida.  

Conforme a Lei Federal de Saneamento (Lei Nº 11.445/2007), os recursos hídricos 

não integram os serviços públicos de saneamento básico, entretanto, possuem legislação 

própria que regulamenta sua gestão, a Lei Federal Nº 9.433/1997. 

(ii) Saneamento 

Como diretriz geral para este subtema propõe-se: “Garantir a universalização dos 

serviços de saneamento por meio da ampliação progressiva do acesso de todos os 

domicílios ocupados ao saneamento básico”, conforme a Lei Nacional de Saneamento, a 

Lei Nº 11.445/2007. 

A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos 

principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades. O crescimento urbano 

desordenado sobre os rios utilizados para o abastecimento público, tem apresentado 

graves reflexos na qualidade das águas, com altos custos econômicos e sociais.  

A utilização adequada do sistema de coleta e tratamento de esgoto é de 

fundamental importância para o meio ambiente, e seus resultados podem ser avaliados 

observando-se os benefícios obtidos na saúde e qualidade de vida da população. 

(iii) Controle ambiental 

Para o restabelecimento da qualidade das águas dos rios e córregos, é necessário 

que a população utilize adequadamente o sistema de coleta e tratamento de esgoto, 

pois a sua falta pode ocasionar sérios danos à saúde, ao meio ambiente e à qualidade 

de vida, como: a disseminação de doenças transmissíveis por veiculação hídrica, 

proliferação de insetos e roedores transmissores de doenças, mau cheiro, degradação 

do meio ambiente e baixo nível da qualidade de vida. (PMC, 2010). 

A principal ação de fiscalização relacionada com os recursos hídricos é 

representada pelo Programa de Despoluição Hídrica – PDH. O principal objetivo do 

programa é a realização do inventário da situação da coleta e tratamento de esgotos no 

município, principalmente, através da fiscalização das ligações irregulares, propondo 



16 
 

medidas de correção, visando garantir a preservação e conservação dos recursos 

hídricos no município como forma de melhoria da qualidade de vida da população.  

(iv) Educação ambiental 

Para a efetiva melhoria da qualidade dos recursos hídricos é indispensável à 

cumplicidade da população, conseguida através de práticas de educação ambiental que 

garantam seu envolvimento e a compreensão dos objetivos propostos. 

(v) Sistemas de informação 

A meta proposta pelo Plano é a criação de um Sistema Municipal de Informações 

sobre Recursos Hídricos, contendo informações como, por exemplo a delimitação das 

áreas críticas a eventos extremos, o cadastro e controle das fontes de poluição da águas, 

o cadastro dos mananciais, cadastros dos aproveitamentos hídricos, cadastros de 

usuários efetivos e potenciais, a implantação de sistema de monitoramento da 

quantidade e qualidade da água superficial e da água subterrânea, entre outras. 

 Estes sistemas de informação são fundamentais para que os agentes que 

interveem na realidade ambiental possam realizar suas ações efetivadas de forma mais 

eficiente. Ocorre em muitas ocasiões duplicação de esforços quando projetos 

semelhantes não conhecem iniciativas semelhantes ou mesmo quando isoladamente 

buscam soluções sem ter informações já organizadas. 

 4.3 Programas de Educação Ambiental em Curitiba 

Os processos de educação ambiental na cidade de Curitiba são históricos e já 

redundaram em fortes campanhas de mídia como a campanha “Povo limpo é povo 

desenvolvido” da década de 1970 e o programa “Lixo que não é lixo” do final da década 

de 1980, por exemplo. (FRANÇA, 2014). 

A despeito do sucesso dessas campanhas, que pela sua natureza são limitadas no 

tempo, os processos de educação ambiental exigem perseverança e investimentos que 

não têm encontrado continuidade ao longo da história de troca de dirigentes políticos 

na cidade. Ou seja, todas as administrações tratam da questão ambiental com muita 

propriedade e em seu bojo os projetos de educação ambiental, mas nem sempre 

preservando boas iniciativas anteriores. No entanto, há alguns programas e projetos que 
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têm resistido às trocas administrativas, tendo maior ou menor apoio dada a percepção 

de sua importância pelas autoridades. O mesmo ocorre com programas estaduais, 

notadamente os desenvolvidos pela Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), 

com atividade marcante na cidade de Curitiba.  

Foram selecionados para uma apresentação mais aprofundada três dos principais 

programas de educação ambiental governamental realizados em Curitiba devido às suas 

abrangências e sustentabilidades ao longo dos anos, dois do município e um do estado, 

a despeito de existirem um número incontável de iniciativas, inclusive a que abriga esse 

curso de especialização. Os três programas em tela são: (i) Programa “Olho D’Água”, (ii) 

Programa “Sustentabilidade: da Escola ao Rio” e (iii) Projeto “Bosque Escola”. 

(i) Programa “Olho D’Água” 

O Programa Olho d’água, iniciado em 1997, é um programa de educação 

ambiental realizado através do monitoramento participativo da qualidade da água da 

Bacia Hidrográfica do rio Barigui para despertar outro olhar sobre os rios da cidade. 

Na etapa atual, iniciada em novembro de 2015, o Programa foi reelaborado, e 

seu objetivo é promover a sensibilização e a participação da comunidade escolar na 

adoção de atitudes e comportamentos que contribuam para a melhoria da qualidade da 

água de rios integrantes da Bacia do rio Barigui em Curitiba. 

O programa é coordenado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Agência Francesa 

de Desenvolvimento. 

(ii) Projeto “Bosque Escola” 

 Um grande portal de bambu na entrada do Bosque Saturno marca o lançamento do 

projeto bosque-escola, na Escola Municipal Paranaguá, em 2008. O projeto aproveita 

áreas verdes anexas a escolas municipais de Curitiba como salas de educação ambiental 

ao ar livre, e espaço para lazer das comunidades. O portal foi inaugurado com uma 

grande festa de alunos, professores, pais e moradores vizinhos da escola Paranaguá, 

onde está sendo desenvolvido o projeto piloto do Bosque-Escola. As ações do projeto 
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serão desenvolvidas pelas secretarias municipais do Meio Ambiente, da Educação e do 

Esporte e Lazer. 

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente fornece o apoio necessário para que 

professores, alunos, funcionários e as comunidades se apropriem destes espaços verdes 

como elementos de educação ambiental e interação com o meio natural. Com 22.986 

metros quadrados de área verde, o bosque Saturno é uma Unidade de Conservação 

caracterizada como Bosque Nativo Relevante, por ser uma área de mata nativa 

representativa da flora de Curitiba. Nele vivem espécies de árvores nativas centenárias 

como Erva-mate, Araucárias, Carvalho Brasileiro, Ingá, Pitangueira, Guabiroba e outras. 

Dentro do bosque Saturno, técnicos da Secretaria do Meio Ambiente identificaram uma 

espécie florestal nativa que é rara em Curitiba. Foi o primeiro registro na capital da 

árvore conhecida popularmente como quebra-machado. A descoberta, feita durante os 

trabalhos de elaboração do projeto Bosque-Escola, torna o lugar ainda mais especial. 

Além do portal, o bosque ganhou também escadaria de acesso e um anfiteatro rústico 

para as aulas de educação ambiental. As árvores mais relevantes foram identificadas 

com placas que mostram os nomes populares e científico.  

O bosque possui uma nascente cadastrada pela SMMA, ela está sendo revitalizada 

com plantio de espécies nativas em sua margem e reforço na preservação. A nascente é 

do afluente do rio Mossunguê, pertencente à bacia do rio Barigui. 

(iii) Programa “Sustentabilidade: Da Escola ao Rio” 

O Programa objetiva mobilizar professores e alunos, preferencialmente de Cursos 

Técnicos em Meio Ambiente, para o desenvolvimento de ações de educação 

socioambiental em rios urbanos, com o intuito de internalizar o conceito de 

sustentabilidade e melhorar a qualidade ambiental. 

O programa "Sustentabilidade: da Escola ao Rio" desenvolvido pela Unidade de 

Serviços Socioambientais (USEA) da Sanepar é uma referência em trabalho de Educação 

Ambiental, ajudando muito na recuperação de diversos rios e córregos em todo o 

Paraná. No ano 2016, somente na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu foram mobilizados 

260 alunos de 9 escolas estaduais de 9 municípios, em 313 ações do Programa, dentre 

145 palestras, 55 atividades de reconhecimento da bacia hidrográfica, 55 
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monitoramento da Qualidade da Água, 25 plantio de mudas de árvores nativas e 33 

ações de repasse dos resultados aos demais colegas em suas escolas. Para este ano de 

2017, já está planejada a continuidade do Programa com novas visitas às escolas e aos 

rios, bem como a confecção e distribuição de folhetos ilustrativos.  

Alguns outros programas e projetos oficiais de educação ambiental do município 

(Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e do estado (SANEPAR) são apresentados 

abaixo como forma de ilustrar o empenho da municipalidade na preservação de seus 

recursos hídricos. 

“Se Ligue na Rede” – O programa foi criado para evitar a poluição dos rios por meio 

de ações sociais e ambientais. É realizado nas bacias hidrográficas onde a Sanepar 

implementa sistemas de esgotamento sanitário. São reuniões comunitárias e 

abordagens domiciliares de sensibilização da importância da utilização correta do 

serviço oferecido. 

“Eco Expresso Sanepar” – É um centro de educação ambiental que leva à população 

informações sobre meio ambiente e saneamento. O ônibus é equipado com uma grande 

maquete que permite ao visitante conhecer o caminho da água desde a nascente. 

“Agenda Ambiental” – A Sanepar realiza ações de educação socioambiental em todo 

o Paraná em datas relativas ao meio ambiente. Estas ações são desenvolvidas em 

parceria com organizações parceiras e com a comunidade, através principalmente de 

mutirões. 

“Projeto de Sinalização de Mananciais” – O projeto visa alertar os motoristas, 

principalmente os que transportam produtos perigosos, passíveis de contamina os 

cursos d’água. O objetivo é evitar acidentes que comprometam o abastecimento 

público. 

“Programa de Revitalização de Rios Urbanos (PRRU) – É um programa de baixo 

custo que tem por objetivo ensinar voluntários a identificar problemas na rede coletora 

de esgotos. Rios e galerias são utilizados como indicadores de qualidade das redes de 

esgoto. 



20 
 

“Programa Biocidade” - Programa responsável pela ampliação dos conceitos de 

gestão ambiental. Ele tem quatro vertentes: Biodiversidade Urbana, Fauna Exótica e 

Nativa, Plantas Nativas e Educação Ambiental. 

 4.4 Diretrizes Educacionais 

 Segundo a Lei Nº 9.795/1.999 (que entre outras providências regulamenta a 

Política Nacional de Educação Ambiental), a educação ambiental é o conjunto de 

“processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade”.  

A lei ainda define a educação ambiental como um “componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”. 

 Entende-se por educação ambiental na educação escolar formal a desenvolvida 

no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas e por educação 

ambiental não-formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 

coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa 

da qualidade do meio ambiente. 

Os princípios que regem a educação ambiental formal ou informal dispostos na 

Política Nacional de Educação Ambiental são: (i) o enfoque humanista, holístico, 

democrático e participativo; (ii) a concepção do meio ambiente em sua totalidade, 

considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, 

sob o enfoque da sustentabilidade; (iii) o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, 

na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; (iv) a vinculação entre a ética, a 

educação, o trabalho e as práticas sociais; (v) a garantia de continuidade e permanência 

do processo educativo; (vi) a permanente avaliação crítica do processo educativo; (vii) a 

abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais e 

(viii) o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.  

Um dos objetivos da educação ambiental estabelecidos em lei é que o 

desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas 
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e complexas relações, deve envolver aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, 

sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Essa forma de compreensão integrada 

só é possível se o desenvolvimento do pensamento for do socializado para o individual.  

 Para Jamilly (2017), “o desenvolvimento cognitivo é resultado da convivência 

social, é resultado do processo de socialização da criança, dependendo da aprendizagem 

proveniente do meio social”. Segundo a autora esta é a base do pensamento de 

Vygotsky, para quem “a interação tem uma função central no processo de internalização 

da criança. A aprendizagem é um processo coletivo em que relações colaborativas 

podem e devem ter espaço. Ou seja, para uma criança não é suficiente ter todo o 

aparato biológico para realizar tarefas, tais como reciclar, fazer coleta seletiva, se ela 

não participa de ambientes e dessas práticas específicas, propiciando assim o 

aprendizado dela em relação a preservação do meio ambiente”. 

 Desta forma vislumbra-se a possibilidade de, em se tomando os pressupostos da 

Política Nacional de Educação Ambiental, construir um programa não-oficial de apoio ao 

aprendizado ambiental integrado tendo como argumento a conservação e recuperação 

de um rio urbano através da construção coletiva de uma plataforma participativa 

através do emprego dos pressupostos do construtivismo. 

 4.5 Revitalização de Rios 

O processo de urbanização acelerada das cidades afetando suas bacias 

hidrográficas implicando em fortes impactos sobre os seus corpos d’água ainda mais 

quando a urbanização não é planejada. Em razão dessa ocupação desordenada dos 

espaços urbanos os rios foram perdendo suas características naturais e seus elementos 

vivos tornando-se barreiras para o desenvolvimento. Esse tipo de ocupação resultou em 

perda da complexa relação de equilíbrio existente entre o ambiente aquático e o 

terrestre, resultando em diversos impactos sobre o ambiente. 

 Segundo Cengiz (2013) uma das principais funções dos corpos d’água é a 

promoção da conexão entre a paisagem e as comunidades e a de promover a criação do 

conceito de ambiente sustentável. O aumento das cargas poluidoras geradas no meio 

urbano que são lançadas nos corpos d’água é um ingrediente que aumenta os desafios 
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para as gestões das bacias dos rios urbanos fazendo com que a sua degradação seja uma 

das maiores causas da crise hídrica que atinge as áreas urbanas no Brasil. 

 A principal razão de alteração da qualidade das águas urbanas sob influência 

antrópica é a poluição, que pode ser compreendida como a degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população, além de serem ações que criem condições 

adversa às atividades sociais e econômicas.  

 As contaminações das águas podem ser químicas, biológicas e físicas. A 

contaminação química consiste em metais pesados provenientes de indústrias, 

produtos sintéticos como adubos e químicos que vem da agricultura e resíduos como 

fenóis e hidrocarbonetos, compostos de petróleo. A contaminação biológica é oriunda 

dos animais por falta de controle de zoonoses (vírus, bactérias, vermes e protozoários 

que podem causar diversas doenças como cólera, leptospirose, hepatite, varíola, febre 

amarela e esquistossomose entre outras. A contaminação física é proveniente de 

sedimentos derivados de lixo, resíduos da construção civil, esgotos e outros rejeitos. 

A poluição de um corpo d’água pode ser compreendida como pontual ou difusa. 

Pontual é a que tem sua fonte passível de ser caracterizada e rastreada como esgotos 

domésticos e efluentes industriais. A poluição difusa é aquela gerada de forma 

distribuída ao longo da bacia por diferentes agentes poluidores que são lançados às 

águas principalmente pelas chuvas.  (TAQUEDA, 2005). 

Segundo Alencar (2017) as cargas pontuais carregam uma grande quantidade de 

matéria orgânica, desta forma, quando lançadas no corpo d’água há imediatamente o 

aumento do consumo de oxigênio pelos organismos decompositores, ou seja, há o 

aumento de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio). O lançamento contínuo desta 

carga orgânica faz com que haja a proliferação destes organismos decompositores 

aeróbicos, levando à extinção do oxigênio dissolvido na água, o que leva a morte destes 

e dos demais organismos dependentes de oxigênio. Na etapa seguinte há o aumento de 

organismos decompositores anaeróbios resultando na completa degradação do corpo 

d’água.  
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Outro aspecto importante a ser discutido no contexto de revitalização dos rios 

diz respeito à conservação da mata ciliar. Mata ciliar é aquela vegetação florestal que 

ocorre ao longo das margens de rios, igarapés, lagos e nascentes. A mata ciliar exerce a 

função de proteger os cursos d´água, evitando a erosão e o assoreamento que carrega 

o solo para o leito do rio. Ela também faz o papel de filtro posto que impede que 

substâncias químicas e resíduos sólidos sejam lançados no leito do rio contaminando 

suas águas.  

A mata ciliar, também, serve de abrigo e de fonte de alimento para a fauna e 

de corredor ecológico para a flora, quando em crescimento capturam e fixam o dióxido 

de carbono, principal gás de efeito estufa, contribuindo para diminuição do 

aquecimento global e aumento da qualidade do ar, sendo, portanto, a sua conservação 

e recuperação de grande importância. (FERREIRA, 2018). 

Segundo Binder (2001) durante muito tempo, a estratégia de retificação dos 

leitos dos rios e córregos foi utilizada como forma de dirigir as suas vazões para jusante 

pelo caminho mais curto e com a maior velocidade de escoamento possível. Obter novas 

áreas para a urbanização e novas terras para a agricultura e minimizar os efeitos das 

cheias eram o argumento para a modificações dos leitos naturais dos corpos d’água. No 

entanto, enormes variedades da biota foram reduzidas e as cheias não foram 

definitivamente extinguidas. 

Atualmente é possível, com o desenvolvimento de nova consciência ambiental, 

considerar novas estratégias dirigidas à renaturalização de rios e córregos, aproveitando 

as condições naturais observando-se os fatores limitantes delas. 

A recuperação e a renaturalização dos rios é sempre possível, embora, às vezes, 

com limitações, em trechos onde não há áreas marginais a disposição, principalmente 

em áreas urbanas. Custos econômicos e sociais são parte das restrições para a 

renaturalização. No entanto, melhorias significativas podem ser obtidas utilizando 

procedimentos de engenharia ambiental no leito dos rios e em suas margens. Esses 

procedimentos podem servir de exemplos para a educação ambiental, em especial 

quando forem realizados com a participação das comunidades ribeirinhas.  
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 Dessa forma, pode-se pensar em revitalização a partir de processos que visem a 

melhoria das qualidade das águas dos corpos d’água, a recuperação ou preservação de 

suas margens, em especial de suas matas ciliares e a avaliação de processos de 

renaturalização dos corpos d’água, particularmente dos rios urbanos. 

5 METODOLOGIA 

 5.1 Pressupostos metodológicos 

A metodologia a ser empregada para a construção de um programa de educação 

socioambiental participativo consiste nas seguintes etapas. (i) Revisão de Literatura com 

a equipe (professores, servidores técnico-administrativos e estudantes) sobre educação 

ambiental. Para tanto serão discutidas as bases políticas, conceituais, filosóficas e 

ideológicas da Educação Ambiental. Em seguida serão revistos tópicos relacionados ao 

tema da educação ambiental, como fundamentação ambiental (introdução às ciências 

ambientais, ciências sociais e meio ambiente, saúde ambiental e desenvolvimento, 

poluição atmosférica, da água e do solo, política de gestão ambiental: conceitos e 

instrumentos. (ii) Construir as bases de fundamentação em educação ambiental através 

de uma abordagem ecossistêmica tendo a educação ambiental como instrumento de 

participação e construção de uma trajetória técnico-política. (iii) Elaboração de 

estratégias de educação ambiental que levem em conta os princípios e técnicas de 

comunicação e organize as ideias em torno de mídias que considerem aspectos culturais 

e artísticos. (iv) Elaboração compartilhada de material didático e informativo que 

envolva os agentes (população e academia) na produção de um material que pode servir 

de referência para intervenções em pequenos rios urbanos em qualquer cidade do país. 

(v) Elaboração de narrativa que noticie a evolução do projeto ao tempo que busque 

conhecer personagens que se envolverão no projeto. 

O projeto de extensão teve seu início em maio de 2017 com previsão de duração 

de quatro anos, podendo ser prorrogado para novos períodos de quatro anos enquanto 

houver necessidade dos programas de educação ambiental e conservação do rio. 

 5.2 Mapa estratégico 

O mapa estratégico apresenta o objetivo geral no primeiro plano, os objetivos 

específicos no segundo plano juntamente com os projetos assessórios e no terceiro 
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plano as parcerias, diretrizes e a política de comunicação do projeto. No entorno estão 

o apoio institucional e as bases conceituais do projeto. 

 Uma vista detalhada do mapa estratégico pode ser encontrada no endereço: 

https://drive.google.com/file/d/1Om-uxdsetczXDXSbxGPBx3sXaXPaDsfg/view?usp=sharing  

 

Fonte: O autor, 2017. 

 O mapa estratégico tem como principal objetivo orientar a construção dos 

subprojetos que compõem o projeto de educação ambiental participativa de forma 

integrada. O detalhamento das ações está em capítulo posterior sobre as ações de 

intervenção, no qual são apresentados em detalhes, os atores envolvidos, a delimitação 

espaço-temporal, os caminhos para atingimento dos objetivos e os conceitos-chave das 

diversas ações propostas. 

6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Trata-se de um projeto de educação socioambiental inclusivo e participativo com 

intervenção junto à população residente nos bairros Jardim das Américas e Uberaba 

para a melhoria da qualidade do rio Areiãozinho. 

https://drive.google.com/file/d/1Om-uxdsetczXDXSbxGPBx3sXaXPaDsfg/view?usp=sharing
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 6.1 Descrição do Ambiente de Intervenção 

Toda extensão do rio Areiãozinho está localizada em uma área completamente 

urbanizada (Figura 1). Esta urbanização foi a causa de o rio ter seu leito retificado. Além 

disso o rio foi quase totalmente canalizado para dar espaço para construções e para, 

supostamente, minimizar problemas com enchentes. Porém, nos trechos em que o rio 

está canalizado a céu aberto ou mesmo em seu estado natural, pode-se observar a 

presença de ligações clandestinas que despejam esgoto sem tratamento no leito do rio. 

Observa-se também a presença de resíduos provenientes da construção civil, bem como 

lixo eletrônico, eletrodomésticos e móveis. A presença desses resíduos no leito dos rios 

urbanos acarretam dentre outros problemas as constantes inundações e a presença de 

roedores e insetos que afetam diretamente a qualidade de vida das comunidades 

ribeirinhas.  

O mapa abaixo apresenta o curso inteiro do rio Areiãozinho.  

 

             Figura 1 - Mapa mostrando a bacia do Rio Areiãozinho 
Fonte: Google Earth 

 

Para melhor caracterização, o rio Areiãozinho foi dividido em 5 trechos, 

conforme descrição abaixo: 

TRECHO1: Compreende o trecho desde a nascente do rio localizada na rua 

Rodolfo Senf, número 495 no bairro Jardim das Américas esquina com a rua Cel. Joaquim 
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Lacerda, a uma quadra de distância da Av. Francisco H. dos Santos. Segue em direção à 

Praça Maestro Bento Mossorunga, passa pela rua Pedro Demeterco até alcançar a praça 

Rui Mizuno, esquina das ruas Dr. Hugo de Barros e Synke Ferreira, e percorre a rua Synke 

Ferreira do número 614 até o número 1132. Tem como referência a Igreja do Nazareno 

como ponto final deste primeiro trecho. Nesse primeiro trecho o rio é subterrâneo. 

 

Figura 2 - Trecho 1 
Fonte: Google Earth 

 

TRECHO 2: Inicia na rua Synke Ferreira número 1135. Corre em diagonal até 

cortar a rua Marechal Cardoso Júnior na altura do Colégio Macedinho, segue reto até a 

rua Saza Lates. 
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Figura 3 - Trecho 2 
Fonte: Google Earth 
 

TRECHO 3: Tem início na Rua Dona Saza Lates esquina com a rua Joaquim Amaral, 

continua paralelo à rua Maracujás até cortar a Av. das Torres alcançando a lateral do 

Supermercado Jacomar. 

 

Figura 4 - Trecho 3 
Fonte: Google Earth 
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TRECHO 4: Deságua em um outro córrego na rua de condomínios cortando a rua 

Henrique Mehl, duas quadras do Supermercado Condor na direção da Av. Salgado Filho. 

Corre paralelo à Av. Salgado Filho até cortá-la em um desvio à direita logo após o Posto 

de Saúde do Uberaba. Posteriormente, corta a Av. Salgado Filho no número 5530. 

 

Figura 5 – Trecho 4 
Fonte: Google Earth 

 
TRECHO 5: Corre pelo centro da rua Zulmira Bacila do número 19 até desaguar 

no rio Belém, percorrendo cerca de 500m neste trecho. 

 

Figura 6 – Trecho 5 
Fonte: Google Earth 
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O quadro abaixo apresenta em resumo a situação do rio com relação à sua 
canalização e à presença de mata ciliar. 

 

TRECHO ESTRUTURA PRESENTE NO RIO MATA CILIAR 

1 Totalmente canalizado Não existe 

2 Canalizado a céu aberto Apresenta mata ciliar  

3 Canalizado à céu aberto Apresenta mata ciliar 

4 Canalizado à céu aberto Apresenta mata ciliar 

5 Canalizado à céu aberto Rara mata ciliar 

Tabela 1- Descrição do rio Areiãozinho de acordo a presença de estrutura de canalização e mata ciliar 
Fonte: (Ferreira, 2018). 

 

6.2 Planos de Ação e Resultados Esperados 

Este projeto educacional é constituído de um subprojeto específico para a 

questão da educação que é suportado por outros dez subprojetos assessórios, como 

será visto adiante. 

Para a execução dos subprojetos, à equipe inicial foram sendo incorporados 

novos elementos e foram buscadas amplas parcerias para a realização do processo de 

educação ambiental a que se propõe a presente ação. 

No primeiro ano de atividade (a partir de maio de 2017) quatro grandes linhas 

de ação foram realizadas, a saber: (i) Construção do projeto e de seu mapa estratégico; 

(ii) Institucionalização e consolidação de parcerias e alianças; (iii) Divulgação do projeto 

em encontros científicos, seminários de extensão e na comunidade e (iv) Busca de 

apoios e parcerias na comunidade dos bairros da bacia do rio Areiãozinho. O Anexo I 

que relaciona as pessoas envolvidas no projeto dá uma boa medida do alcance das ações 

realizadas até o início de 2018. 

Cada um dos subprojetos do Projeto “Areião das Águas” será descrito abaixo 

seguindo a seguinte metodologia: (i) Descrição das ações de intervenção; (ii) 

Apresentação dos agentes envolvidos, internos e externos ao projeto e (iii) Uma rápida 

descrição das potencialidades de cada subprojeto apontando sua viabilidade técnica e 

econômica/financeira.  
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6.2.1 Educação socioambiental 

Ações de intervenção  

Construção de um projeto educacional que una o saber acadêmico e o saber 

popular produzindo material didático para crianças e jovens estudantes (8 escolas na 

bacia) além de material de divulgação e formação para adultos (comunidade, setor 

produtivo, moradores, igrejas e outros elementos que convivem na bacia).  

Objetiva-se que este projeto seja inclusivo e participativo. Serão tomadas como 

paradigmas as teorias construtivistas de Jean Piaget (Epistemologia Genética) e de Lev 

Vygotsky (Teoria do Desenvolvimento Cultural) que propugnam que o conhecimento é 

construído durante toda a vida do indivíduo.  Nesse contexto, deseja-se colocar a 

academia (representada no projeto por professores, alunos e servidores) como 

elemento intermediário entre o saber erudito e o popular capaz de incorporar, em 

média, as experiências e concepções de toda uma comunidade. Se esse enfoque se 

mostrar possível, consubstancia-se então, a concepção construtivista apresentada por 

Bruna Sola (2016): “o fator humano no meio social (ou socioambiental) tem uma 

importância destacada, e o indivíduo é considerado alguém que vai se construindo em 

meio à rede de relações que estabelece”. 

Em termos materiais espera-se produzir material de apoio (didático e de 

divulgação) para junto com as escolas e a comunidade serem utilizados para o trabalho 

de educação ambiental. Outras mídias poderão eventualmente serem utilizadas nesse 

processo. 

Atores envolvidos 

Esse primeiro subprojeto reúne a totalidade dos projetos descritos nos próximos 

itens, adicionando-se a produção de material didático para alunos das escolas e de 

material de difusão sócio educacional para a população residente na bacia do rio 

Areiãozinho. 

Estão envolvidos nele todos os membros do grupo “Areião das Águas” que são 

professores, alunos e servidores da UFPR e de outros órgãos, conforme consta do 
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ANEXO I (Equipe Técnica e Parcerias). São pessoas ligadas às áreas de Engenharia 

Química, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia de Bioprocessos e 

Biotecnologia, Engenharia Florestal, Agronomia, Estatística, Ciências Sociais, Serviço 

Social, Pedagogia, Biologia, Ecologia, Meio Ambiente e Saúde. 

O Projeto tem construído importantes alianças na área pública com destaque 

para as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Educação, Saúde, Urbanismo e  

Abastecimento. A SANEPAR se apresenta como uma das principais parceiras do projeto 

dada a sua histórica relação de cuidado com os rios urbanos do Paraná, em particular os 

da Região Metropolitana de Curitiba.  

Mais recentemente a aproximação com o Grupo de Trabalho em Educação 

Ambiental (GTEA) do Ministério Público de Proteção ao Meio Ambiente, Habitação e 

Urbanismo do Estado do Paraná tem se mostrada como uma grande oportunidade de 

otimizar os processos de educação ambiental, em particular, os voltados para a 

formação do próprio grupo Areião das Águas. 

Inciativas de aproximação com os órgãos ambientais ligados a recursos hídricos 

no âmbito do Estado do Paraná precisarão de cuidado nesse segundo ano de projeto, 

assim como uma maior aproximação do Comitê de Bacia dos Afluentes do Alto Rio 

Ribeira e Alto Iguaçu e da Agência Nacional de Águas que será de fundamental 

importância para a consolidação do Projeto. 

Viabilidade técnica e econômica/financeira 

Quanto à viabilidade técnica a composição do grupo e dos apoiadores do projeto 

podem afiançar a capacidade de o projeto atingir os objetivos que almeja, em particular 

o de construir um processo de educação socioambiental inclusivo e participativo com a 

possibilidade de alterar o ambiente em que o principal objeto de intervenção e estudos 

está inserido. Trata-se de reordenar o ambiente da bacia do rio Areiãozinho que corre 

por dois bairros de Curitiba, o Jardim das Américas e o Uberaba. 

O Programa de Mestrado em Meio Ambiente Urbano e Industrial (MAUI) da 

UFPR é um dos importantes sustentáculos do projeto, não só por emprestar a ele vários 

de seus professores, inclusive o vice coordenador do projeto, mas por possibilitar que 

as ações do projeto ganhem maior alcance que somente a de uma problemática 
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localizada. Também sua estreita ligação com uma universidade europeia, a Universidade 

de Stuttgart, poderá dar ao projeto uma dimensão ainda maior. 

6.2.2 Caracterização da bacia 

Ações de intervenção  

Um resultado importante a ser alcançado é a caracterização física completa da 

bacia do rio Ariãozinho quanto ao seu deságue, curso d’água, padrão de drenagem, área, 

perímetro e comprimento, declividade, altitude média, tempo de concentração, 

coeficiente de compacidade, fator de forma, ordenamento dos cursos de água, 

densidade de drenagem, densidade de confluência, rugosidade e extensão média de 

escoamento superficial. 

Essa caracterização permitirá analisar o comportamento da bacia e serve como 

indicadores de seu comportamento. 

Atores envolvidos 

A bacia do rio Areiãozinho já está bem caracterizada pelos órgãos municipais 

como a Secretaria de Meio Ambiente e o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba) com quem o projeto tem construído importantes parcerias. Os 

membros do grupo pertencentes aos departamentos relacionados à Engenharia Civil, 

Engenharia Química, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e Engenharia 

Ambiental serão atores ativos dessa importante etapa do processo que desencadeará o 

projeto de educação socioambiental. 

 Uma das importantes tarefas desse subprojeto é a difusão das características da 

bacia de forma acessível e compreensível para toda a comunidade. As riquíssimas 

informações que se tem hoje estão muitas vezes circunscritas aos órgãos que a detém 

e em plataformas não disponíveis para todos os interessados.  

Viabilidade técnica e econômica/financeira 

Não há para essa atividade previsão de custos adicionais aos que já são 

empregados para o desenvolvimento das atividades diuturnas das equipes que 

trabalham com a temática, sejam da Prefeitura, da SANEPAR ou da Universidade. 
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Quanto à viabilidade técnica, o que será preciso fazer é encontrar formas de divulgação 

de informações e dados que já fazem parte do projeto sócio educacional. 

6.2.3 Controle da Qualidade da Água 

Ações de intervenção  

Hidrometria é o termo para a medição de grandezas relativas ao estudo da água. 

Pretende-se fazer um estudo aprofundado em toda bacia do rio Areiãozinho 

estabelecendo-se os padrões atuais e os desejados através dos indicadores clássicos da 

hidrometria tais como vazão, nível da água, indicadores meteorológicos e também 

parâmetros de avaliação da qualidade como IQA (índice da qualidade da água), oxigênio 

dissolvido, coliformes fecais, pH, DBO (demanda bioquímica de oxigênio, nitrato, fosfato 

total, temperatura da água, turbidez e sólidos totais. 

Atores envolvidos 

Essa é uma das principais atividades do projeto. Monitorar a qualidade do rio 

será uma possível métrica de avaliação do sucesso do projeto que realizará essa ação 

em parceria com a SANEPAR e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que já tem 

plataformas próprias para a medição da qualidade dos rios urbanos de Curitiba. 

Essa ação fará parte do processo educativo dos alunos das escolas da bacia e 

também do grupo de acadêmicos do projeto Areião das Águas. Um parceiro potencial 

muito importante para a realização dessa tarefa é o Projeto de Extensão “Engenharia, 

Água e Ação” sediado no Departamento de Hidráulica e Saneamento da UFPR que já 

desenvolveu plataforma própria para essas avaliações e tem realizado um trabalho em 

bacias de vários rios da Região Metropolitana de Curitiba.  

Viabilidade técnica e econômica/financeira 

Tanto a SANEPAR como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente têm despendido 

recursos e esforços para a avaliação da qualidade dos rios urbanos de Curitiba. Embora 

haja alguma restrição orçamentária para a realização dessa tarefa para todo o 

munícipio, o que levou a concentração de esforços na medição da Demanda de Oxigênio 

com principal fator de avaliação da qualidade dos rios, deseja-se implementar outras 

medidas para o caso do rio Areiãozinho dada a sua pequena extensão. Outras medidas 
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podem ser eventualmente realizadas com recursos e pessoal dos setores da UFPR que 

têm membros pertencentes ao projeto de revitalização desse importante rio urbano. 

6.2.4 Destinação do resíduo sólido 

Ações de intervenção 

Entre os maiores problemas ambientais que ocorrem no ambiente urbano, 

referentes aos recursos hídricos estão o descaso com a ocorrência de erosão, os 

despejos de esgoto e efluentes industriais, a invasão dos leitos por ocupação subnormal 

e o lançamento de lixo e entulho nos corpos d’água e em seus arredores. Além da 

impermeabilização dos solos, a ocupação das margens dos rios, trouxe o problema de 

inundações e dos resíduos veiculados por elas, assim há lixo de todas espécies nos 

corpos d’água e a necessidade de desassoreamento é frequente. Espera-se que a 

realização de estudos específicos e ações educativas sobre a destinação de resíduos 

sólidos na bacia do rio Areiãozinho possam melhorar a qualidade ambiental e de vida da 

população de sua bacia. 

Atores envolvidos 

Existem diversos programas em Curitiba para melhorar a captação e destinação 

de resíduos sólidos, inclusive que alcançam os bairros onde o projeto Areião das Águas 

está sendo desenvolvido (Jardim das Américas e Uberaba). No entanto, é necessária 

uma ampliação desses programas associados a programas de educação ambiental que 

capacitem e motivem os moradores da região a se incorporarem definitivamente nos 

programas municipais de separação de lixo e recolhimento de lixo doméstico e o 

chamado “lixo que não é lixo”. 

Esse também é um programa que envolverá a totalidade da equipe do projeto 

em associação com as organizações de moradores, dos membros das escolas 

(professores, alunos e pais) e dos órgãos da Prefeitura responsáveis pelo recolhimento, 

destinação e processamento dos resíduos sólidos na cidade. Observa-se aqui a 

importância da parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Urbanismo 

da cidade de Curitiba. 
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Viabilidade técnica e econômica/financeira 

A proposição é reforçar as iniciativas que já vem sendo realizadas no município já há 

muito tempo. Essa temática fará parte necessariamente dos material didático e de 

promoção da sustentabilidade que já se encontra em curso, no entanto, reforços serão 

necessários para que não se lance ao rio objetos que tem provocado a interrupção da 

vazão natural do rio, causando enchentes localizadas. Por outro lado, o depósito de 

caliça da construção civil de forma irregular tem sido um dos grandes problemas dos rios 

urbanos, do qual o rio Areiãozinho não tem escapado. 

Para este subprojeto não será necessário aportar recursos adicionais aos destinados 

ao projeto de educação socioambiental já descrito. 

6.2.5 Inventário Florestal da mata ciliar 

Ações de intervenção  

Matas ciliares são formações vegetais que ocorrem às margens dos cursos 

d’água, como rios e lagos, também são encontradas protegendo as nascentes e 

cabeceiras. Um dos objetivos deste trabalho será aplicar uma metodologia-padrão para 

a continuidade de estudos de composição florística e dinâmica florestal da mata ciliar 

do rio Areiãozinho ao mesmo tempo em que pretende fazer uma avaliação da 

capacidade de fixação de carbono com a recomposição de sua mata ciliar. 

Atores envolvidos 

A liderança desse projeto de investigação e ação com relação à mata ciliar do rio 

Areiãozinho tem sido exercida pelos profissionais e estudantes vinculados ao Centro de 

Excelência de Fixação de Carbono e Biomassa (BIOFIX) do Departamento de Ciências 

Florestais da UFPR. O fortalecimento da aproximação do BIOFIX com a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e com a SANEPAR trará resultados teóricos e práticos 

muito importantes para a conservação do rio Areiãozinho e quiçá possa servir de piloto 

para a recuperação das matas ciliares de outros rios urbanos em Curitiba ou em outras 

partes do país. 
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Viabilidade técnica e econômica/financeira 

Uma vez que o tema é objeto de estudos de um importante centro de pesquisas da 

UFPR, espera-se que importantes resultados possam ser alcançados tendo por base as 

metodologias hora em desenvolvimento para levantamentos florísticos das margens do 

rio Areiãozinho. Uma monografia apresentada já em 2018 tendo esse rio como base 

mostra a disposição de continuidade da parceria desse projeto com o BIOFIX. 

Por hora não há maiores necessidade de recursos para esse subprojeto uma vez que 

ele faz parte de atividades regulares de ensino e pesquisa da UFPR.  

6.2.6 Urbanização e hortas comunitárias 

Ações de intervenção  

Algumas áreas da bacia do rio Areiãozinho, em particular áreas públicas em sua 

margem, podem receber um tratamento urbanístico e eventualmente receberem 

programas de organização de hortas comunitárias. Em ambos os casos já há algumas 

iniciativas da população de recuperação de áreas para jardinagem e para o cultivo de 

hortas comunitárias. Esses resultados só poderão ser alcançados com a participação 

popular, a orientação acadêmica e através de acordos com os órgãos municipais 

responsáveis pelas áreas como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Secretária Municipal de Abastecimento. Em todos os casos já 

foram realizadas reuniões para o estudo específico do rio Areiãozinho. 

Atores envolvidos 

O grupo de pessoas ligadas à Agronomia e Serviço Social será fundamental para 

a organização de hortas comunitárias. Na parte referente à paisagismo, haverá que se 

ter uma incorporação de especialista em urbanismo e também de paisagismo, como 

estudantes e/ou professores da área de Arquitetura, Engenharia Urbanística e 

Engenharia Ambiental. 

As diversas iniciativas da comunidade, tanto em horta comunitárias com 

processos de urbanização e jardinagem de trechos da bacia do rio Areiãozinho, já 

realizadas voluntariamente deverão ter o apoio da Universidade e dos órgãos da 
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Prefeitura para melhorar a qualidade dos esforços populares, sem que haja uma 

intervenção desmotivadora dos processos que já vem sendo realizados. 

Da Prefeitura o apoio da Secretaria Municipal de Abastecimento tem sido 

importante para que a sustentabilidade das iniciativas. Devem participar dessas ações 

também as Secretarias de Urbanismo e de Meio Ambiente da cidade de Curitiba. 

Viabilidade técnica e econômica/financeira 

Uma grande parte das ações a que se faz referência nesse documento já estão 

em curso por inciativa de moradores e de dirigentes das escolas municipais da região. O 

que se deseja é poder oferecer auxílio com maior suporte técnico para que essas 

iniciativas possam melhor prosperar. 

Não há nesse início de implementação do projeto maiores exigências 

econômica/financeiras uma vez que a contribuição tem sido feita na forma de projeto 

de voluntariado. 

6.2.7 Fossas sépticas com tecnologia alternativa 

Ações de intervenção  

A fossa séptica biodigestora é um sistema de tratamento de esgoto, no qual 

ocorre decomposição anaeróbia da matéria orgânica por bactérias metanogênicas, 

resultando em biogás e efluente estabilizado. O efluente pode ser utilizado como 

biofertilizante. Essa tecnologia em geral é empregada onde não há coleta de esgoto ou 

unidades de tratamento convencionais. Muitas vezes os dejetos são jogados 

diretamente no rio, contaminando a água. O objetivo do estudo será verificar a 

viabilidade econômica e operacional da instalação desse tipo de fossa para locais na 

bacia com dificuldade de ligação à rede de esgoto da cidade.  

Atores envolvidos 

Para o desenvolvimento desta atividade o projeto conta com uma equipe 

bastante forte composta por engenheiros civis, químicos e ambientais além de um 

número importante de alunos interessados nesta atividade e matriculados em cursos 

afins com a temática.  
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Inicialmente o grupo deverá estudar propostas de tecnologias sociais que 

possam ajudar a integrar aqueles membros da comunidade da bacia à rede de esgoto 

da cidade, que cobre praticamente toda a área. O problema ocorre naqueles sítios que 

por razões técnicas e econômicas não conseguem se ligar à rede e acabam descartando 

seus dejetos no leito do rio. 

Da parte do poder público conta-se com a parceria técnica da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e com a Secretaria Municipal de Obras além, é claro, da 

parceria e orientação da Companhia Paranaense de Saneamento, a SANEPAR. 

Viabilidade técnica e econômica/financeira 

Já há estudos tanto no âmbito da UFPR como da SANEPAR e da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente sobre a questão do descarte de resíduos domésticos e 

ausência de ligações regulares à rede de esgoto do município. 

O esforço será concentrado em duas frentes: (i) o desenvolvimento de tecnologia 

adequada para situação posta dentro dos muros universitários e (ii) compartilhamento 

das tecnologias desenvolvidas com o poder público e a Companhia de Saneamento. Essa 

segunda ação dependerá, em grande medida, da sensibilidade dos órgãos públicos que 

colaboram com o projeto e que já têm grande expertise e experiência na área.  

6.2.8 Saúde coletiva 

Ações de intervenção  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) menciona o saneamento básico precário 

como uma grave ameaça à saúde humana. Apesar de disseminada no mundo, a falta de 

saneamento básico ainda é muito associada à pobreza afetando principalmente a 

população de baixa renda; mais vulnerável devido à subnutrição e muitas vezes pela 

higiene inadequada. Doenças relacionadas a sistemas de água e esgoto inadequados e 

as deficiências com a higiene causam a morte de milhões de pessoas todos os anos, com 

prevalência em regiões de baixa renda. 

Um dos objetivos do subprojeto é fazer um diagnóstico sobre como o 

saneamento inadequado afeta a saúde das populações dos bairros da bacia do rio 
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Areiãozinho. Um olhar mais detalhado será dirigido ao mosquito Aedes aegypti que é o 

mosquito transmissor da dengue e da febre amarela urbana. 

Atores envolvidos 

O trabalho acadêmico, de pesquisa e de extensão já realizados pelos membros 

do grupo cujas atividades estão relacionadas com a saúde coletiva servirão de base para 

a construção de uma plataforma adaptada à situação de bacia de rio urbano.  

Além desse grupo participarão do projeto membros das áreas de Serviço Social, 

Pedagogia, Engenharia Ambiental e Estatística. A esse último contingente caberá prestar 

apoio técnico para a realização de estudos epidemiológicos na região da bacia do rio 

Areiãozinho que servirá de instrumento assessor às atividades de educação para a saúde 

que serão realizados. 

Do poder público, espera-se poder construir parcerias com a Secretaria 

Municipal de Saúde, que já realiza atividades na área e com as Secretárias Municipal de 

Meio de Ambiente e de Educação. 

Viabilidade técnica e econômica/financeira 

As ações nesse projeto dependerão grandemente da possibilidade de parceria entre 

o projeto e o poder público. Internamente não há custos envolvidos a não ser aqueles 

já inerentes à realização das tarefas dos profissionais envolvidos na área de saúde 

coletiva da UFPR. Será de grande auxílio a incorporação dos esforços dos membros do 

Projeto Areião das Águas nas atividades já realizadas pelo poder público em colaboração 

com as Associações de Moradores dos bairros por onde corre o rio.  

6.2.9 Observação avifaunística 

Ações de intervenção  

Um dos métodos de educação ambiental em construção no subprojeto é o 

chamado “birdwatching”, ou observação de pássaros, que é um hobby antigo, que 

começou na Inglaterra do século XVIII.  

Esse processo de observação aguça a percepção das pessoas com relação às 

atividades da natureza, as pessoas passam a enxergar mais, ouvir mais e, para algumas 
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pessoas, passam até a reconhecer as vozes das aves: a pessoa ouve o canto ou um 

pequeno chamado, e já sabe qual é a ave. 

 A atividade de observação de pássaros poderá representar uma excelente 

oportunidade de vínculo entre o saber acadêmico e o conhecimento popular, uma vez 

que é natural que a comunidade tenha uma percepção mais íntima com o objeto de 

estudo. Espera-se que esta atividade proporcione às crianças uma relação de respeito à 

natureza e seus elementos de forma diferente do que a relação histórica de agressão e 

caça aos pássaros como atividade lúdica. 

Atores envolvidos 

Nesse projeto estarão envolvidos os membros do grupo e colaboradores das 

áreas de Biologia/Ecologia, Pedagogia e Eng. Florestal, do poder público a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. 

Viabilidade técnica e econômica/financeira 

A observação de pássaros é uma atividade muito simples que tem pouca 

exigência de equipamentos. O subprojeto será conduzido por um biólogo (ornitólogo) 

com mestrado em Ecologia. O seu trabalho juntamente com a equipe de Pedagogia e 

Engenharia Florestal será o de transformar a atividade de observação em atividade 

pedagógica. Não há custos envolvidos nesta atividade além daqueles inerentes à 

atividade dos técnicos em seus postos de trabalho. 

6.2.10 Construções sustentáveis 

 

Ações de intervenção  

Segundo o Manual de Escolas Sustentáveis do MEC1  “escolas sustentáveis são 

definidas como aquelas que mantêm relação equilibrada com o meio ambiente e 

compensam seus impactos com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, de 

modo a garantir qualidade de vida às presentes e futuras gerações. Esses espaços têm a 

intencionalidade de educar pelo exemplo e irradiar sua influência para as comunidades 

                                                           
1 O Manual de Escolas Sustentáveis corresponde à Resolução nº 18 de 21 de maio de 2013 que destina 
recursos financeiros a escolas públicas municipais, estaduais e distritais que possuam alunos matriculados 
na educação básica a fim de favorecer a melhoria da qualidade de ensino e a promoção da 
sustentabilidade socioambiental nas unidades escolares. MEC (2013).  
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nas quais se situam. A transição para a sustentabilidade nas escolas é promovida a partir 

de três dimensões inter-relacionadas: espaço físico, gestão e currículo”. 

Com relação ao espaço físico, o manual propõe a utilização de materiais 

construtivos mais adaptados às condições locais e de um desenho arquitetônico que 

permita a criação de edificações dotadas de conforto térmico e acústico, que garantam 

acessibilidade, gestão eficiente da água e da energia, saneamento e destinação 

adequada de resíduos. Esses locais possuem áreas propícias à convivência da 

comunidade escolar, estimulam a segurança alimentar e nutricional, favorecem a 

mobilidade sustentável e respeitam o patrimônio cultural e os ecossistemas locais. 

O projeto propõe desenvolver metodologia de reforma construtiva através de 

diagnósticos de “déficit de sustentabilidade” realizados através de pesquisas 

participativas com professores, pais e alunos. 

Atores envolvidos 

Esta atividade comporta duas grandes etapas: (i) diagnóstico e (ii) obras de 

reforma. O diagnóstico consiste em verificação das condições de sustentabilidade atuais 

das instalações de escolas da bacia, a começar por uma escola-piloto, a Escola Municipal 

João Macedo Filho, localizada na parte final do Trecho 2 do rio Areiãozinho. O processo 

de diagnóstico consiste em levantamento técnico e pesquisa participativa com a 

comunidade escolar (professores, alunos e pais). 

Participarão do diagnóstico profissionais de Engenharia Civil, Engenharia 

Ambiental, Ciências Sociais, Serviço Social e Pedagogia. Do processo de reforma 

participarão fundamentalmente profissionais de Engenharia Civil e Engenharia 

Ambiental.  

 As equipes necessitarão estabelecer relações com as Secretarias Municipais de 

Educação, Meio Ambiente e Obras. 

Viabilidade técnica e econômica/financeira 

A viabilidade técnica da ação de diagnóstico depende da organização dos membros 

do grupo e apoiadores das áreas afins (Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Ciências 

Sociais, Serviço Social e Pedagogia) que juntos estruturarão a pesquisa participativa 
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estruturada de forma a entender o funcionamento das atividades em razão da forma da 

construção. Esse processo não envolve custos adicionais. Já o processo de reforma 

dependerá de acordos políticos em razão do orçamento municipal. 

6.2.11 Renaturalização do rio 

Ações de intervenção  

Até recentemente os rios urbanos foram considerados como meros canais 

desconsiderando-se os aspectos físicos e ambientais envolvidos. Segundo Zahed Filho 

(2009) durante muito tempo, os projetos de engenharia visavam retificar o leito dos rios 

e córregos, de forma a aumentar a velocidade de escoamento e direcionar a vazão para 

jusante, a fim de se obter novas terras para a urbanização e diminuir os efeitos locais de 

cheias. Assim, com a realização de obras hidráulicas, o perfil do rio é diminuído e o seu 

leito aprofundado. O aumento da capacidade de vazão reduz a frequência de 

transbordamento das cheias médias, porém permanecem as grandes cheias.  

A conscientização sobre os danos causados à natureza, frutos das interações 

entre as atividades antrópicas e o meio ambiente permite que sejam consideradas novas 

estratégias dirigidas à renaturalização de rios e córregos, ou seja, o retorno das 

condições iniciais/naturais dos cursos hídricos.  

Atores envolvidos 

Cinco áreas do conhecimento estão diretamente envolvidas em estudos de 

renaturalização de rios urbanos, a saber: Engenharia Civil, Engenharia Florestal, 

Engenharia Ambiental, Geografia e Biologia. Na equipe deste subprojeto (membros e 

apoiadores) há profissionais e estudantes dessas áreas que devem dar os primeiros 

passos para a realização dos estudos. 

O grupo de trabalho deverá estabelecer relações com as áreas técnicas das 

Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Urbanismo da Prefeitura Municipal de 

Curitiba, além de corpos técnicos do instituto Águas do Paraná e dos comitês de bacia 

do Rio Belém e do Alto Iguaçu. 
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Viabilidade técnica e econômica/financeira 

Por ser um rio urbano, a tarefa de recuperação do rio Areiãozinho torna-se um 

pouco mais complicada. O rio possui inúmeros trechos retificados com leito e margens 

protegidas, havendo um maior comprometimento das relações biológicas.  

Segundo o Projeto Planágua Semads/GTZ de Cooperação Brasil – Alemanha, a 

renaturalização tem como objetivos: (i) a recuperação de córregos e rios de modo a 

regenerar o mais próximo possível a biota natural, através de manejo regular ou de 

programas de renaturalização, (ii) preservar as áreas naturais de inundação e impedir 

qualquer usos que inviabilizem tal função e (iii) demonstrar as possibilidades de 

preservar, conservar e renaturalizar o leito dos rios, as zonas marginais e as baixadas 

inundáveis. 

A primeira etapa desse processo consiste em fazer estudos sobre a possibilidade 

de renaturalização que deverá ser feito por equipe técnica especializada pertencente ao 

grupo ou apoiador voluntário e, portanto, não envolverá custos. A efetivação do 

subprojeto dependerá de realização de orçamento detalhado e da disponibilidade 

política dos agentes públicos em realizar as ações. A proposta do presente projeto é a 

realização dos estudos preliminares, podendo inclusive ser motivo de trabalho 

acadêmico (TCC, dissertação de mestrado ou tese de doutorado). 

6.3 Riscos, Dificuldades, Cronograma, Gestão e Acompanhamento 

As ações propostas complementam o projeto geral de educação socioambiental. 

Alguns deles já se encontram em andamento, para outros já há alguma elaboração 

teórica e alguns dependerão da disponibilidade dos voluntários e da intervenção do 

poder público. 

Assim, a maioria dos subprojetos não corre risco de ter sua execução 

comprometida. Ademais, o projeto maior de Educação Sociambiental já está sendo 

realizado. 

Diante disto, a maior dificuldade será a elaboração do material de trabalho que 

depende em primeiro lugar da escolha da linha pedagógica adequada para um projeto 
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não oficial. A base desta escolha está no aprofundamento dos estudos das obras de 

Piaget e Vygotsky para adaptá-las à situação real de educação ambiental.  

A gestão e acompanhamento serão realizadas em conjunto com os especialistas 

em educação do grupo com o acompanhamento dos órgãos públicos responsáveis pela 

área. 

Este grande projeto se alimentará dos avanços dos subprojetos, mas ele ocorrerá 

de forma não dependente dos demais. Ou seja, caso algum dos subprojetos tenha maior 

dificuldade de se viabilizar, o projeto principal evoluirá mesmo sem o apoio imediato de 

todos os subprojetos propostos. 

Alguns subprojetos terão seu desenvolvimento mais baseados em estudos e 

equipamentos já disponíveis na Universidade Federal do Paraná. O subprojeto de 

Caracterização da bacia é um projeto caracterizadamente como um projeto de gabinete 

que dependerá de consultas bibliográficas e utilização de equipamentos de 

reconhecimento de padrões ambientais já disponíveis. A dificuldade está em conciliar 

as agendas dos estudantes voluntários e dos programas parceiros dentro da UFPR, como 

o Projeto de Extensão “Engenharia, Água e Ação”. A sua gestão e acompanhamento 

dependem dessas agendas. 

 Os subprojetos de Controle da qualidade da água, Destinação do resíduo sólido 

e Renaturalização do rio dependem da força da articulação com o poder público. As 

ações de controle da qualidade da água já são realizadas em parte pela Companhia de 

Saneamento do Paraná (Sanepar). Programas de destinação de resíduos sólidos são de 

responsabilidade principal da Prefeitura. No entanto, estes dois subprojetos podem ser 

desenvolvidos a despeito do apoio dos órgãos públicos, contanto com os recursos 

humanos e materiais da Universidade. Já o subprojeto de renaturalização do rio 

depende de vários estudos e da disposição dos agentes públicos em dar sequência para 

estes estudos. De qualquer forma, o objetivo central deste projeto agora é mais de 

difusão da ideia de renaturalização utilizando os exemplos bem sucedidos em nível 

global. 

Com relação aos subprojetos de Inventário florestal da mata ciliar e o de Hortas 

comunitárias, estes já se encontram em realização. Um trecho do rio já foi inventariado 
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e uma horta comunitária já está em funcionamento. Para o primeiro o projeto geral 

conta com a expertise do grupo do Laboratório de Fixação de Carbono da UFPR e para 

o segundo já se tem o apoio dos voluntários do Curso de Agronomia da UFPR, da própria 

comunidade, que por sua iniciativa já tem uma horta relativamente bem organizada. A 

Secretaria de Abastecimento de Curitiba tem fornecido o apoio técnico necessário, 

inclusive apontando as limitações para a instalação de iniciativas desta natureza. 

O projeto de Fossas sépticas com tecnologia alternativa conta com o apoio de 

alunos e profissionais da Engenharia Civil. A dificuldade para a realização deste 

subprojeto aparecerá no momento de sua implementação. Por hora, o objetivo é o de 

elaborar estudos técnicos que mostrem a viabilidade de sua realização. Também o 

projeto de Construções sustentáveis dirigidas às escolas, contará com o apoio deste 

grupo e do Curso de Especialização em Gestão Ambiental, onde um TCC está sendo 

realizado com o objetivo de desenvolver metodologia participativa de avaliação de 

déficit de sustentabilidade para ambientes escolares. 

A Secretaria Municipal da Saúde já tem um programa de prevenção de doenças 

transmissíveis por via hídrica. O grupo de Saúde Coletiva do projeto “Areião das Águas” 

está estabelecido em um Campus da UFPR que fica em outro município, Matinhos, o 

que acarreta alguma dificuldade de aproximação com os técnicos da Prefeitura. De 

qualquer forma, este grupo da Universidade já tem experiência em projetos de 

educação ambiental no litoral do estado e estuda a situação particular da bacia do rio 

Areiãozinho. 

O projeto de Observação avifaunística já está em curso buscando fazer um 

levantamento da fauna presente na área de trabalho. A maior dificuldade será o de 

adequar esta atividade à de educação ambiental propriamente dita. Esta adequação 

exigirá um trabalho bem integrado entre os biólogos responsáveis pela atividade e o 

restante do grupo, em particular os responsáveis pela formulação dos materiais 

didáticos, que terão esta atividade como um dos seus elementos lúdicos para o 

engajamento das crianças, e por consequência de seus pais e professores. A gestão e o 

acompanhamento desta atividade não se configura como problema maior, uma vez que 

as equipes envolvidas são bastante experientes em suas áreas. Ainda assim, em etapa 
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posterior as equipes deverão elaborar estratégias de gestão e acompanhamento desta 

atividade.  

Em síntese, os diferentes subprojetos devem estabelecer protocolos próprios 

para a sua execução com vistas a apoiar o projeto maior de educação socioambiental. 

Como os riscos e as dificuldades de cada subprojeto obedecem lógicas e tempos 

próprios, a definição mais clara da gestão e do acompanhamento deverá ser realizada 

nas etapas seguintes do desenvolvimento do projeto geral. 

A despeito de estas definições estarem ainda em curso, é possível fazer uma 

proposta geral de cronograma dentro do tempo previsto para o projeto em sua atual 

edição prevista para quatro anos, a partir de maio de 2017, conforme segue: 

Cronograma 

Atividades 1 º Sem. 

2017 

2 º Sem. 

2017 
1 º Sem. 

2018 

2 º Sem. 

2018 
1 º Sem. 

2019 

2 º Sem. 

2019 
1 º Sem. 

2020 

2 º Sem. 

2020 
1 º Sem. 

2021 

Institucionalização 

do Projeto 

X X X X      

Preparação Inicial 

da Equipe 

X X X X X     

Formação Técnica 

do Grupo 

X X X X X X X X  

Divulgação do 

Projeto 

 X X X X X X X X 

Desenvolvimento 

dos Planos 

   X X X X X  

Qualidade da 

Água 

   X X X X X  

Educação 

Ambiental  

    X X X X X 

 

 6.4 Avaliação da Proposta de Intervenção 

O projeto de intervenção terá como parte integrante a construção de um 

planejamento estratégico de sua implementação. A construção desse planejamento 

estratégico deve ser coletiva, envolvendo a academia, as organizações dos bairros 

(populares, comerciais, atléticas, culturais, etc.). Os passos para a construção do plano 

partem da realização de um diagnóstico da região e das condições do rio, determinação 

precisa dos objetivos a serem alcançados, com a verificação de prioridades e 



48 
 

possibilidades, estabelecimento de algumas metas e caminhos para alcançá-las, 

confecção de projetos parciais quando for o caso, construção de um conjunto de 

indicadores relacionados às metas que devem ser avaliados em intervalos de tempo a 

serem determinados pelo grupo executor (academia, moradores do espaço em estudo 

dos bairros Jardim das Américas e Uberaba e alunos das escolas envolvidas). Também 

pode-se elaborar entrevistas/questionários com os diretamente envolvidos em cada 

fase de atuação do projeto para avaliação dos resultados e alcance dos objetivos. 

Anualmente o projeto é avaliado pelo Comitê Assessor de Extensão (CAEX), 

órgão colegiado da Pró-reitoria de Extensão e Cultura, composto pela direção do PROEC 

e representantes de todos os Setores da UFPR, como também dos alunos, cuja 

composição agrega cerca de quarenta pessoas. 

7 TERMO DE REFERÊNCIA 

Sumário 
I. Objeto 

II. Justificativa 
III. Descrição do objeto 
IV. Fundamentação legal 
V. Estimativa de custos 

VI. Critérios de julgamento 

VII. Prazo, local e condições de entrega 
VIII. Obrigação das partes 

IX. Acompanhamento e fiscalização 
X. Pagamento 

XI. Subcontratação 
XII. Sanções 

XIII. Informações complementares 
_______________________________________________________________________ 

I. Objeto 

Contratação de consultor pessoa física para coaching em Pedagogia para 

Educação Ambiental do Projeto de Educação Socioambiental “Areião das Águas” da 

UFPR, com o objetivo de fornecer treinamento à equipe para que ela possa elaborar 

material didático acerca da temática de educação ambiental voltada para crianças e 

adolescentes da rede de ensino fundamental instalada na bacia do rio Areiãozinho. 

 



49 
 

II. Justificativa 

Quatro dos nove limites de segurança planetário estabelecidos pelo Centro de 

Resiliência de Estocolmo em 2015, já foram superados. São eles, mudança do uso do 

solo (desmatamento), perda da biodiversidade, concentrações de CO2 na atmosfera 

(acima de 350 ppm) e a eutrofização das águas por excesso de fósforo e nitrogênio 

(MARQUES, 2015).  

Uma das principais razões para que esses limites tenham sido superados é 

consequência da ocupação territorial, com uma forte tendência à urbanização. No Brasil, 

o índice de urbanização, segundo dados oficiais, é maior do que 85%, ou seja, de cada 

100 habitantes, 85 vivem nas cidades. Essa tendência à urbanização tem ainda uma 

característica muito peculiar que é a enorme concentração das pessoas nos grandes 

municípios. 32% da população brasileira vive nas dez maiores regiões metropolitanas do 

país.  

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC), abrigava no início da década cerca de 

1,5% da população brasileira e 25% da população paranaense (IBGE, 2010). Tucci (2002) 

constata para o caso brasileiro que “com o crescimento populacional e a densificação, 

fatores como a poluição doméstica e industrial se agravaram, criando condições 

ambientais de doenças de veiculação hídrica, poluição do ar e sonora, aumento da 

temperatura, contaminação de água subterrânea, entre outros”.  

Segundo Miranda (2004) o processo de urbanização que ocorreu na RMC, com 

deficiências na infraestrutura de saneamento básico provocou uma forte degradação da 

qualidade dos principais cursos d’água da região, cujos parâmetros indicadores de 

qualidade ultrapassam em muito os limites estipulados para a Classe 2, na qual a grande 

maioria deles foi enquadrada.  

O objetivo 6 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), proposto em 

2015 pela Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável propugna 

assegurar disponibilidade e gerenciamento sustentável da água e do esgoto para todos, 

alcançando até 2030 o acesso a saneamento e higiene adequados e acessíveis para 

todos, e acabar com a defecção a céu aberto, com a especial atenção para as 
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necessidades das mulheres e meninas e daqueles que estão em situação de 

vulnerabilidade (LOWVE, 2015).  

Os processos de educação ambiental para melhorar a qualidade dos rios urbanos 

são necessários para alcançar os objetivos de assegurar disponibilidade e 

gerenciamento sustentável da água e do esgoto para todos. Já há em Curitiba programas 

de educação ambiental com objetivos semelhantes à presente proposta e que poderão 

dialogar com ela. O programa de educação agora proposto pretende atingir em sua 

primeira etapa o rio Areiãozinho, podendo estender-se posteriormente à toda sub-bacia 

do rio Belém que conta com 184.363 domicílios que correspondem a 539.622 

habitantes. Os assentamentos espontâneos possuem 4.623 domicílios, os loteamentos 

clandestinos 581 domicílios e os assentamentos do Programa PROLOCAR 149 domicílios. 

(PMC, 2010). 

 Para a consecução do principal objetivo do presente projeto será necessário a 

confecção de material didático para a realização de educação ambiental para crianças e 

jovens que frequentam as oito escolas instaladas na bacia do rio Ariãozinho.  

Embora a equipe do projeto conte com profissionais da área de educação será 

preciso criar material específico que vincule a educação ambiental com trabalhos 

específicos de melhoria da qualidade do rio e de seu entorno. Em particular, será 

necessário fazer as conexões entre educação ambiental e os demais subprojetos 

apresentados no projeto de educação ambiental, tornando a tarefa bem específica com 

a exigência de material pedagógico adequado ao projeto como um todo. 

 Desta forma justifica-se a contração de profissional para coordenar programa de 

coaching em pedagogia para educação ambiental. 

III.  Descrição do objeto 

O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de consultor pessoa 

física para coaching em Pedagogia para Educação Ambiental de Projeto de Educação 

Socioambiental com o objetivo de fornecer treinamento à equipe responsável pela 

elaboração de material didático para educação ambiental de crianças e adolescentes da 

rede de ensino fundamental instalada na bacia do rio Areiãozinho. 
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O grupo alvo desta capacitação são de 5 a 10 membros do grupo do Projeto 

“Areião das Águas” que atuarão diretamente na produção do material didático. Além do 

coordenador e do vice coordenador do projeto participarão do programa de 

treinamento prioritariamente os integrantes do grupo das áreas de pedagogia, serviço 

social, engenharia ambiental e engenharia de produção. Eventualmente outros 

membros do grupo que manifestarem interesse na produção do material didático 

poderão ser incorporados ao treinamento. 

A metodologia aqui proposta poderá ser adaptada, conforme sugestão do 

consultor contratado, desde que devidamente aprovada pela coordenação do projeto. 

Os membros do grupo a serem treinados devem passar por um nivelamento capaz de 

indicar o conhecimento existente sobre o tema (pedagogia em educação ambiental), 

visando a posterior produção de material didático na área. 

O treinamento deverá constituir-se de curso presencial e orientação de leituras 

específicas, perfazendo um total de 30 horas de treinamento presencial. Espera-se que 

ao final do treinamento o grupo possa produzir o material didático requerido para o 

projeto ou ao menos estar capacitado para coordenar a produção do material que 

poderá ser confeccionado por técnicos (roteiristas, desenhistas, redatores, etc.) a serem 

contratados em um novo termo de referência específico para a execução do material, 

caso seja necessário. 

A forma de contratação será a de “concurso” conforme a legislação vigente, 

cabendo aos candidatos a consultor apresentarem proposta consubstanciada de 

coaching em pedagogia em educação ambiental. 

IV. Fundamentação legal 

A contratação de serviços de treinamento (coaching) por instituição pública 

(instituição federal de educação – universidade pública) está prevista na legislação 

vigente no país, particularmente na Lei de Licitações (Lei Nº 8.666/93). A alínea VI do 

artigo 13 da referida lei considera “treinamento e aperfeiçoamento profissional” como 

“serviços técnicos profissionais especializados”  

O parágrafo primeiro desse artigo recomenda que “ressalvados os casos de 

inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços técnicos 
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profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a 

realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração”. 

A modalidade “concurso” é prevista no artigo 22 da Lei, nos seguintes termos: 

Art. 22 § 4º Concurso: modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial 
com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

No concurso há a instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores, que 

possui caráter de incentivo e não de pagamento aos serviços prestados. O autor do 

projeto se obriga a ceder os direitos relativos ao seu trabalho à Administração, que 

poderá utilizá-lo para o fim previsto no edital de licitação. A qualificação exigida aos 

participantes será estabelecida por um regulamento próprio do concurso, que conterá 

também as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho, bem como as condições 

de realização e os prêmios a serem concedidos. 

V. Estimativa de custos 

Os custos para a contratação de consultor pessoa física para coaching em 

Pedagogia para Educação Ambiental visa fornecer treinamento a um grupo de 5 a 10 

pessoas da equipe para que esta possa elaborar material didático para educação 

ambiental. 

Serão fornecidos todos os equipamentos necessários para o treinamento, cuja 

necessidade será estabelecida pelo consultor, não implicando, portanto, em custos 

adicionais com relação à instalações e equipamentos. Os custos ficarão restritos ao 

número de horas de treinamento, incluído nessa atividade os materiais de apoio a serem 

apresentados pelo candidato a consultor. 

O valor hora/treinamento será estabelecido pelo maior valor estipulado para 

profissional com formação de doutorado do Conselho Nacional de Estatística. Esse valor 

é de R$ 277,17 a hora. Esse valor será pago independentemente do nível de formação 

do consultor selecionado. Para um total de 30 horas o valor a ser pago montará R$ 

8.315,10 brutos. Os encargos fiscais serão de responsabilidade do consultor. 
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VI. Critérios de julgamento 

Para a escolha do consultor, três critérios de julgamento serão estabelecidos, a 

saber: (i) prova de currículo; (ii) proposta técnica e (iii) entrevista. 

Para cada um dos critérios o candidato receberá notas de 0 a 10 conforme “escala 

de avaliação” que será apresentada abaixo. Cada um dos cinco avaliadores calculará a 

média das três notas individuais obtidas, resultando em cinco notas para cada 

candidato. 

A nota final do candidato será a média entre a avaliação de três dos cinco 

avaliadores, sendo que a menor nota e a maior nota serão excluídas do cálculo da média. 

Para cada item, o avaliador deverá marcar um ponto na “escala de avaliação” 

abaixo. O valor do item será feita por aproximação geométrica do valor marcado pelo 

avaliador. 

Escala de avaliação: 

 Péssimo Ruim Médio Bom    Ótimo  

  0 2 4 6 8  10 

 

A nota para o critério “currículo” será dada conforme a metodologia de avaliação 

de currículo da Universidade Federal do Paraná. Para os critérios “proposta técnica” e 

“entrevista” será fornecida aos avaliadores sugestões de itens para ajudar a construir 

uma nota de avaliação. 

VII. Prazo, local e condições de entrega 

Por designação da Lei, será dado um prazo de 45 (quarenta e cinco dias) corridos 

a partir da publicação do Edital do Concurso, para que os candidatos se inscrevam e 

apresentem uma proposta de treinamento. As entrevistas serão realizadas em data 

imediatamente posterior ao encerramento da entrega das propostas. Os candidatos 

serão entrevistados na ordem de entrega das propostas. 

O início do treinamento e o calendário para a sua execução, inclusive com relação 

à distribuição das horas serão negociadas com o candidato vencedor do concurso. 
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O treinamento será realizado nas dependências do Setor de Ciências Exatas da 

Universidade Federal do Paraná, que colocará laboratórios de informática, salas de aula 

e auditórios à disposição do consultor. 

VIII. Obrigação das partes 

Caberá à UFPR fornecer todas as condições físicas e materiais para a realização do 

treinamento, aí incluídas dependências físicas, equipamento de informática, 

reprodução de material e tudo o mais que o consultar necessitar. 

Ao consultor caberá cumprir o calendário negociado com a coordenação do 

projeto e preparação do material didático para os membros do grupo em treinamento. 

Ao final do treinamento o consultor deverá apresentar um relatório detalhado das 

atividades realizadas, constando nesse relatório um “diário de classe” que demonstre 

em detalhes os conteúdos desenvolvidos durante o treinamento. O consultor deverá 

fazer uma avaliação individual do aproveitamento dos membros do grupo que foram 

treinados. Também será realizada uma avaliação do desempenho do consultor por cada 

membro do grupo através do preenchimento de um questionário de avaliação a ser 

elaborado pela coordenação do Projeto.  

IX. Acompanhamento e fiscalização 

O acompanhamento e fiscalização das atividades propostas pelo consultor serão 

realizados pelo coordenador e pelo vice-coordenador do Projeto “Areião das Águas” que 

também participarão dos treinamentos.  

X. Pagamento 

O pagamento será realizado através de transferência bancária para a conta do 

consultor ao final do treinamento após a entrega do relatório de atividades e da 

avaliação individual dos membros do grupo que participaram do treinamento. 
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XI. Subcontratação 

Não será admitida qualquer espécie de subcontratação pelo consultor em 

qualquer das etapas do treinamento, seja com relação às aulas como também do 

material a ser preparado para o treinamento. 

XII. Sanções 

O não cumprimento das cláusulas do contrato a ser realizado entre a UFPR e o 

consultor redundará na rescisão do contrato, implicando no não pagamento das 

atividades realizadas. 

XIII. Informações complementares 

Na eventualidade de o treinamento não ser suficiente para a confecção do 

material didático desejado, um novo certame deverá ser realizado para 

complementação do treinamento. Nessas circunstâncias é vedado ao consultor dessa 

etapa de treinamento oferecer proposta para a nova etapa.  

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do Plano de Intervenção foi o de equacionar a organização das ações 

do projeto “Areião das Águas” que desenvolve uma proposta de metodologia 

participativa de educação ambiental que tem como objeto de ação um elemento do 

cenário urbano: o rio Areiãozinho que percorre dois bairros da zona leste da cidade de 

Curitiba, Jardim das Américas e Uberaba. 

O projeto geral foi apresentado à Universidade Federal do Paraná como um 

projeto de extensão universitária com duração prevista para quatro anos com a 

possibilidade de continuidade por outros novos períodos sucessivos de quatro anos.  

As propostas dos programas apresentados são derivadas das ações já em 

andamento do projeto realizadas durante o primeiro ano de sua implementação. Os 

conjuntos de ações elencadas encontram-se em diferentes estágios de construção. Esta 

situação decorre do fato de as suas execuções estarem vinculadas às atividades dos 

subgrupos do projeto geral. 
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O primeiro ano foi utilizado para a realização de cinco estratégias, a saber: (i) 

planejamento do projeto; (ii) institucionalização; (iii) divulgação do projeto 

internamente e externamente à UFPR; (iv) preparação teórica e técnica da equipe e (v) 

fortalecimento das parcerias, em particular junto à comunidade da bacia do rio 

Areiãozinho. 

A realização deste curso de especialização IFCE/ANA pelo coordenador do 

projeto teve por objetivo auxiliar o desenvolvimento das atividades de planejamento, 

divulgação e preparação teórica e técnica. Como resultado foi proposto o Mapa 

Estratégico que tem servido de guia para a realização do projeto. Também os conteúdos 

dos cursos realizados têm repercutido na preparação teórica e técnica da coordenação 

e dos membros do grupo. A apresentação das tarefas desenvolvidas pelo projeto nos 

encontros presenciais, nas discussões nos Fóruns e a divulgação no Seminário ao final 

do curso com a possível apresentação em forma de pôster, de resumo e de artigo 

completam o rol de atividades proporcionado pela frequência no Curso de 

Especialização, abrindo ainda a possibilidade de diversas parcerias. 

Com relação à institucionalização do projeto de intervenção proposto têm sido 

encaminhadas propostas de ações conjuntas junto a algumas secretarias municipais, em 

especial com as pastas de meio ambiente, saúde, educação e abastecimento de Curitiba. 

Foi estabelecido protocolo de intenção de controle da qualidade da água junto à 

Companhia de Saneamento do Paraná, a SANEPAR, um dos órgãos responsável por esta 

ação e juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de organização de 

vários projetos e programas de educação ambiental. Junto ao Ministério Público de 

Proteção ao Meio Ambiente estuda-se a realização de cursos de aperfeiçoamento de 

conservação ambiental para os membros do grupo. 

O projeto tem estabelecido uma política de divulgação com o objetivo de seu 

fortalecimento. Dessa forma, a proposta tem sido apresentada em diversos fóruns de 

discussão como seminários, congressos e encontros científicos e de extensão. Também 

foram organizadas participações nas diversas plataformas das redes sociais. Um dos 

destaques dessa atividade de divulgação foi a gravação de um vídeo disponível na 

Internet a partir do programa “Universidade Além dos Muros” da Associação dos 

Professores da Universidade Federal do Paraná. 
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A preparação teórica e técnica da equipe tem como um de seus elementos 

centrais os ciclos de debates quinzenais sobre temas relacionados ao desenvolvimento 

geral do projeto e de seus subprojetos. O projeto tem vários bolsistas em programas de 

extensão, de iniciação científica e de cursos de especialização no contexto dos 

programas da UFPR. Como produto das ações em curso já há como resultado uma 

monografia do curso de especialização em gestão ambiental relacionado ao estudo da 

mata ciliar do rio Areiãozinho. Uma segunda monografia com o tema de déficit de 

sustentabilidade em espaços escolares e construção civil está em andamento.  

As parcerias institucionais são fundamentais para a plena realização do projeto. 

Além das já mencionadas com os órgãos oficiais há outras parcerias nacionais e 

internacionais, em particular com órgãos que podem de alguma forma ajudar a dar 

suporte financeiro como a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Paraná, órgão 

que tem recebido propostas de projetos à semelhança do presente no qual esse projeto 

concorre a apoio financeiro. Para a consecução do projeto as parcerias com a 

comunidade da bacia do rio Areiãozinho é fundamental. Vários contatos já foram 

realizados com destaque para algumas ações já realizadas com escolas de ensino 

fundamental. 

O projeto de educação ambiental propriamente dito já se encontra em 

discussão. Para os demais dez subprojetos elencados já há grupos de trabalho 

equacionando a forma de suas realizações. 
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ANEXO 1: EQUIPE TÉCNICA E PARCERIAS 

I MEMBROS DO GRUPO 

Prof. Dr. Paulo Afonso Bracarense Costa – Departamento de Estatística – UFPR – 

Coordenador. 

Prof. Dr. Alvaro Luiz Mathias – Departamento de Engenharia Química/PPGMAUI – UFPR 

– Vice-Coordenador. 

Profa. Dra. Mônica Beatriz Kolicheski – Departamento de Engenharia Química – 

Coordenadora do PPGMAUI - UFPR. 

Profa. Dra. Regina Weinschutz – Departamento de Engenharia Química – Coordenadora 

Geral dos Laboratórios do PPGMAUI – UFPR. 

Prof. Dr. Arion Zandoná Filho – Departamento de Engenharia Química/PPGMAUI – 

UFPR. 

Prof. MSc. Neilor Kleinubing – Coordenador do Curso de Saúde Coletiva – UFPR-Litoral. 

Dra. Maria Emilia Martins Ferreira – Laboratório BIOFIX – Departamento de Ciências 

Florestais – UFPR.  

Dra. Janete Azevedo. (Assistente Social, Cientista Social). Doutora em Educação UFPR. 

M.Sc. Mayra Viviane Rochavetz de Lara. Engenheira florestal da Unidade Regional 

Curitiba Norte – URCTN da Sanepar. 

M.Sc. Natali Calderari. Gestora Ambiental. UFPR – Litoral. 

M.Sc Tatiana Kleinubing. Mestre em Desenvolvimento Territorial Sustentável – UFPR – 

Litoral.  

M. Sc. Anielly Dalla Vecchia. Mestre em Desenvolvimento Territorial Sustentável – UFPR 

– Litoral. 

Acadêmica Victória Torres Rafael – Curso de Eng. Civil – UFPR (BOLSISTA) 

Acadêmico Jardel Pasquali – Curso de Eng. de Produção – PR (BOLSITA) 

Acadêmico Gabriel Garcia Valente de Melo – Curso de Eng. Ambiental – UFPR (BOLSISTA) 

Acadêmica Aline Guidolin – Curso de Eng. Civil – UFPR. 

Acadêmica Helena Bracarense – Curso de Eng. de Bioprocessos e Biotecnologia – UFPR 

Acadêmico Igor Horrocks – Curso de Estatística - UFPR 

Acadêmico Jayme Gomes dos Santos Junior – Curso de Estatística – UFPR 

Acadêmico Hugo Pereira (Biólogo) – Curso de Estatística - UFPR 

Acadêmica Luana Flores – Curso de Eng. Química – UFPR 
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Acadêmico Alisson Esser Gerber – Curso de Petróleo e Gás – Ensino médio – UFPR 

Acadêmico Bruno César Falkievicz – Curso de Eng. Ambiental - UFPR  

Acadêmica Márcia C. H. de Oliveira – Curso de Eng. Agronômica – UFPR 

Acadêmica Amanda Bianca Monferino Mancini – Curso de Pedagogia - UFPR 

Acadêmico William Neimog – Curso de Engenharia Florestal – IFRO (Rondônia) 

Acadêmica Mariana Knoublauch – Curso de Eng. Agronômica – UFPR 

 

II APOIO ACADÊMICO COMUNIDADE UFPR 

Prof. Dr. Anselmo Chaves Neto – Pós-graduação Stricto Sensu em Métodos Numéricos 

em Engenharia – UFPR. 

Profa. Dra. Eliane C. Alves Precoma – Departamento de Teoria e Prática de Ensino – 

UFPR. 

Profa. Dra. Regina T. Kishi – Departamento de Saneamento e Hidráulica – UFPR. 

Coordenadora do Projeto de Extensão “Engenharia – Água & Ação”. 

Prof. Dr. Cristovão V.S. Fernandes – Departamento de Saneamento e Hidráulica – UFPR. 

Membro do Conselho da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto Iguaçu e Alto Ribeira. 

Prof. Dr. Carlos Roberto Sanquetta – Coordenador do Laboratório de Fixação de Carbono 

e Biomassa (BIOFIX) do Departamento de Ciências Florestais. 

Profa. Dra. Ana Paula Dalla Corte - Coordenadora do curso de especialização em Pós-

Graduação em Projetos Sustentáveis, Mudanças Climáticas e Mercado de Carbono do 

Departamento de Ciências Florestais. 

 

III APOIO EXTERNO À UFPR 

Marilza do Carmo de Oliveira Dias – Sec. Municipal do Meio Ambiente – Curitiba (PR)  

Leila Maria Zem – Diretora do Dep. de Educação Ambiental Sustentável – Curitiba (PR) 

Marilise Jorge – Diretora do Dep.de Recursos Hídricos e Saneamento – Curitiba (PR) 

Edison Rivelino – Superintendente da Secretaria Municipal do Abastecimento – Curitiba 

(PR). 

Virginia Matias. Professora da Escola Municipal João Macedo Filho. Secretaria Municipal 

de Educação – SME Curitiba (PR) 

Mario Celso Cunha – Superintendente do Comitê Gestor de Revitalização do Rio Iguaçu. 

Sanepar. 

Paulo Franco – Gerente da Unidade de Serviços de Recursos Hídricos – USHI – SANEPAR 
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Jefferson Skroch – Coordenador do Programa de Recuperação de Rios Urbanos – PRRU 

– SANEPAR. 

Prof. Reinaldo Fontes Cavalcante – Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental e 

Sanitária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus 

de Quixadá (CE). 

Dalvino Troccoli Franca – Servidor da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba) e ex-diretor da Agência Nacional de Águas (ANA). 

Arlete Rosa – Grupo de Trabalho em Educação Ambiental – GTEA – Ministério Público 

de Proteção ao Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo do Estado do Paraná. Ex-

Diretora de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar.  

Anderson Sakuma – Gestor Ambiental. STEM-Brasil (Science, Tecnology, Engineerging 

and Maths) WorldFund. 

 

IV PARCERIAS NA COMUNIDADE 

 TRECHO 1 (Da nascente na Rua Rodolfo Senf 495 até a Igreja do Nazareno 

– canalizado) 

João (Casa em cima da nascente do rio Areiãozinho na Rua Rodolfo Senf 495, Jardim das 

Américas) 

Carlos (3267-2062). Antigo Jardim da Infância Pé de Serra na Rua Pedro Demeterco 566, 

Jardim das Américas). 

Vilson Koteko – Rua Sink Ferreira, Jardim das Américas. 

Presidente da Associação dos Moradores do Jardim das Américas (e sua esposa Mabel; 

ela foi Chefe da Administração Regional do Cajuru). 

 TRECHO 2 (Da Igreja do Nazareno até a Rua Saza Lattes – céu aberto) 

Seu Paulo (Horta comunitária - Abóbora). 

Seu Joacir e esposa (Em frente ao seu Paulo) 

Anselmo Chaves Neto (Próximo à Academia) 

Gabriel Melo – Praça com jardim e equipamentos 

Vicente (Jardineiro e dono da casa sobre o rio) 

Seu João (amigo do Laco) – Rua Marechal Cardoso Jr. 

Dona Tereza – Rua Marechal Cardoso Jr. 

Fernandão – Rua Marechal Cardoso Jr. 

Sr. Rene (Agricultura) – Rua Marechal Cardos Jr. 
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 Trecho 3 (Da Rua Saza Lattes até a Av. das Torres Supermercado Jacomar 

– céu aberto) 

Mãe do Toni – rua dos Maracujás – Uberaba (Vila Macedo) 

Mãe do Paulo – Rua dos Maracujás (Vila Macedo) 

Magrão – Rua dos Maracujás (Vila Macedo) 

Dona Ni – Rua dos Maracujás (Vila Macedo) 

Dona Terezinha, mãe da profa. Eliane 

Paulo (Rua ao lado do bosque que conversei com a Maria Emilia) 

Prof. de Contabilidade aposentado na Av. das Torres em frente ao Jacomar 

 TRECHO 4 (Do Supermercado Jacomar até atravessar a Av. Salgado Filho 

– céu aberto) 

Jorge. Primo do Luciano Ducci 

Senhoras em frente ao Primo do Luciano 

Empresa do Futebol de Domingo 

 TRECHO 5 (Av. Salgado Filho 5659 – Todo o trecho da Rua Zulmira Bacilla 

do número 19 até o Rio Belém). 

Último trecho (Rua Zulmira Bacilla) – Eduardo Igreja Quadrangular. 

 

V PARCEIRAS INSTITUCIONAIS 

Pro-reitoria de Extensão e Cultura da UFPR 

Departamento de Estatística da UFPR (DEST) 

Mestrado em Meio Ambiente Urbano e Industrial da UFPR (MAUI) 

Laboratório de Fixação de Carbono da UFPR (BIOFIX) 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba (SMMA) 

Secretária Municipal de Educação de Curitiba (SME) 

Secretária Municipal de Abastecimento de Curitiba (SMAB) 

Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (SMS) 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) 

Comitê da Bacia dos Afluentes do Rio Iguaçu e do Alto Ribeira. 


