
Informações sobre a atual crise hídrica no Paraná 

  

Contribuição de Carolina Caffaro: 

Em março, ao mesmo tempo em que o novo coronavírus começava a circular 

pelo Paraná, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) lidava com 

uma outra crise, a hídrica, e implantava em Curitiba o rodízio de abastecimento 

de água na RMC. Agora, um levantamento feito por meio da base de dados do 

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ajuda a dar a dimensão da seca que 

atinge a capital paranaense.  

Desde 1961, primeiro ano com dados disponíveis no BDMEP (Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa), apenas em duas ocasiões Curitiba 

teve índices de precipitação de chuva (em milímetros) menores do que os 

verificados neste ano, entre os meses de janeiro e maio.  

Até o último mês, a estação do Inmet na capital paranaense havia registrado 

um acumulado de 188 milímetros de chuva. A média histórica para o período é 

de 665 mm, o que significa que em 2020 choveu, nos cinco primeiros meses do 

ano, 71,7% menos do que a média.  

Seca mais dramática do que essa só se viu há 40 anos, nos anos de 1980 e 

1981. No primeiro, a precipitação acumulada até maio foi de 115,4 mm. No 

segundo, apenas 27,7 mm. O quarto pior resultado, curiosamente, também foi 

registrado nos anos 1980, mais precisamente em 1985. Ainda assim, porém, a 

precipitação acumulada naquele período foi de 283,6 mm, 50,85% a mais do 

que o resultado até maio deste ano.  

Para piorar, a análise histórica dos dados mostra que não há motivo para 

grande otimismo com relação aos próximos meses. É que historicamente são 

os meses de janeiro e fevereiro os mais chuvosos, seguido por dezembro, e 

outubro. Em junho costuma chover mais do que nos meses de abril e maio, 

mas habitualmente os meses de outono e inverno são meses de estiagem.  



De acordo com o Intergovernmental Panel on Climate Change, a temperatura 

média da atmosfera vem aumentando constantemente ao longo das últimas 

décadas, o que gera grande preocupação em função dos extensos impactos 

socioambientais causados pelo aquecimento global (IPCC 2014). Diversas 

consequências desse processo já foram observadas, tais como o derretimento 

dos polos, o aumento do nível do mar e a incidência de desastres naturais.  

Somado a isso, são vivenciados também extremos climáticos, como ondas de 

calor, invernos excepcionalmente rigorosos, enchentes, secas, furacões etc., 

nas mais diversas cidades do mundo, os quais acarretam consequências 

diretas aos ecossistemas naturais e ao bem-estar da população. A atual crise 

ambiental pode ser caracterizada como um problema de ordem não apenas 

ambiental, mas também social; portanto, é fruto de uma série de relações 

sociopolíticas (como políticas públicas, acordos internacionais, disputas 

geopolíticas etc.) que devem ser consideradas nessa discussão. Um exemplo 

que merece destaque é a dificuldade de acesso à moradia digna por grande 

parte da população em função da lógica capitalista que opera nas cidades, o 

que causa diversas alterações dinâmicas e estruturais aos centros urbanos e 

aos ecossistemas naturais. Em função disso, inúmeras consequências são 

observadas em todo o país, como ocupação de áreas ambientalmente 

sensíveis, desmatamento, poluição, enchentes, periferização etc., que estão 

interligadas e atingem tanto o meio ambiente quanto a sociedade. Constata-se, 

portanto, a necessidade de integração de ações mais adequadas e menos 

destrutivas, de forma a garantir a manutenção das cidades e dos ecossistemas. 

Tendo em vista essa e outras crises de caráter urbano-ambiental, torna-se 

essencial repensar o sistema de desenvolvimento atual, o qual, além de 

excludente e segregador, faz dos pobres suas principais vítimas. Direitos 

básicos, tais como o direito à água, à moradia, à alimentação, à educação, 

entre outros, devem ser atendidos, conforme preveem os diversos tratados 

internacionais dos quais o Brasil é signatário. Para isso, portanto, o enfoque do 

planejamento urbano não pode se dar de forma autônoma, mas sim 



subordinado ao conhecimento intrínseco da realidade global. Assim, uma visão 

holística se faz necessária para a gestão socioambiental dos centros urbanos, 

e, portanto, pensar a gestão ambiental se torna imprescindível para uma 

gestão urbana satisfatória, tanto em escala local como global.  Observa-se no 

Brasil um incentivo à implantação de políticas públicas que visam reverter as 

desigualdades socioterritoriais. Contudo, os instrumentos de planejamento 

territorial ainda se submetem aos interesses do capital imobiliário, o que 

dificulta a concretização desse objetivo. Ainda segundo os autores, isso se dá, 

principalmente, pela pressão provocada no poder público para o atendimento 

de interesses privados, mascarada pela disseminação do discurso da 

promoção do “desenvolvimento econômico”, diante da falta de apropriação dos 

instrumentos democráticos pela sociedade civil organizada. 

Consequentemente, prevalece a lógica da produção capitalista.  

  

https://www.folhadelondrina.com.br/geral/parana-vive-maior-crisehidrica-dos-

ultimos-20-anos-2991089e.html https://www.bemparana.com.br/noticia/crise-

hidrica-em-curitiba-euma-das-mais-graves-em-60-anos#.XvShYSWfAlQ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contribuição de Ana Falkiewicz: 

01 - GAZETA DO POVO: "O que provocou a falta de chuva no Paraná, 

deixando torneiras e lavouras secas" - Especial Crise Hídrica (Por Katia 

Brembatti [25/05/2020] [21:01]) 

 

"Situação da represa Passaúna, na região metropolitana de Curitiba.| Foto: 

Gilson Abreu/AEN" 

Leia mais em: 1https://www.gazetadopovo.com.br/parana/crise-hidrica-parana-

2020-fenomeno-chuvas/ Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos 

reservados. 

 

Podcast: Pequeno Expediente #120: o motivo da crise hídrica no Paraná2 

                                                             
1 Não consegui copiar e colar o conteúdo, mas tá aí o link. 
2 Transcrevi tudo que achei útil. 



https://www.spreaker.com/user/gazetadopovo/pequeno-expediente-editado-

1505?utm_medium=widget&utm_source=user%3A10842082&utm_term=episod

e_title 

SIMEPAR, Arlan - De estiagem a seca hidrológica: mudança terminológica dada 

a gravidade da crise. A falta de chuva no Paraná, anomalias negativas de 

precipitação observadas desde dezembro de 2019, seca meteorológica que se 

estende de 5 a 6 meses já. Efeito de chuvas abaixo do esperado, depois se 

observa a vazão nas bacias pequenas e grandes também abaixo do esperado, 

considerando que o esperado são as médias históricas. Precipitação que chega 

a -90% (ex: média 100mm e 10mm) a -25% do esperado pro mês inteiro, o que 

se alastrou nos meses subsequentes. Houve um alívio em algumas regiões em 

fev/2020 principalmente no litoral, mas os maiores atingidos foram a região 

centro e leste. Do ponto de vista qualitativo, pelo índice de SPI (índice de 

precipitação padronizada) o PR está entre o índice 1 a 3. A seca é ainda mais 

intensa no Rio Grande do Sul, de 2 a 4 (seca extrema). Há uma seca 

generalizada na região Sul do Brasil, que atinge também os estados do Mato 

Grosso e parte de São Paulo. 

IAPAR (agricultura) Evely Moraes - Foco meteorológico na questão agropecuária 

do PR. Cenário bastante crítico, desde 2018 falta chuva, já passou da estiagem 

(falta de chuva por um período) para seca hídrica (período prolongado de chuva 

abaixo da média esperada), faltando água em rios, reservatórios e lagos. As 

culturas que mais tem sentido é a milho safrinha, atingido em uma fase de crítica 

importância p que tenha água (florescimento e crescimento de grãos), feijão, 

trigo. Agricultores estão esperando a chuva para poder semear, germinar e 

cultivar. 20% de perda da produtividade do milho por conta da seca, variável em 

cada cultura. É uma crise bem forte bem crítica, só enfrentamos algo parecido 

em 1985. (...) 

 

https://www.spreaker.com/user/gazetadopovo/pequeno-expediente-editado-1505?utm_medium=widget&utm_source=user%3A10842082&utm_term=episode_title
https://www.spreaker.com/user/gazetadopovo/pequeno-expediente-editado-1505?utm_medium=widget&utm_source=user%3A10842082&utm_term=episode_title
https://www.spreaker.com/user/gazetadopovo/pequeno-expediente-editado-1505?utm_medium=widget&utm_source=user%3A10842082&utm_term=episode_title


Podcast: Pequeno Expediente #122: explicações da Sanepar para a falta de 

água3 

https://www.spreaker.com/user/gazetadopovo/pequeno-expediente-estiagem-

na-rmc 

“Só quando as torneiras começaram a secar é que boa parte da população do 

Paraná percebeu que tinha um problema que estava acontecendo e que vai ficar 

pior” Ampliação do rodízio e dos bairros afetados nos rodízios, isso visa a 

autonomia nos reservatórios da SANEPAR para que cheguem até o próximo 

período úmido e as chuvas possam acontecer novamente e regularizar as 

vazões dos rios. Tem chovido pouco e a previsão é de que continuará chovendo 

pouco, as poucas chuvas dessas semanas não são suficientes para reabastecer 

os reservatórios, os recursos hídricos não estão sendo repostos no nível 

necessário. Na área agrícola o solo tem sofrido com isso e algumas culturas 

estão sentido os efeitos da estiagem. A falta de chuva já tem efeitos práticos 

como o abastecimento urbano.  

Julio B. diretor de meio ambiente da SANEPAR - primeiros sinais da crise no ano 

passado, ex. inverno de Cascavel, se agravou por todo o Paraná. Preocupação 

é como garantir que os mananciais de abastecimento se perpetuem. Na região 

metropolitana de Curitiba a SANEPAR abastece cerca de 3 milhões de pessoas, 

sinais de alerta foram mais visíveis a partir do final de verão, chuvas não vieram 

em fevereiro nem março, problemas mais graves e acima das médias esperadas. 

Processos de contenção e rodízios na região metropolitana já nessa época.  

Por que precisa de um rodízio e como é a decisão? Crescimento da cidade de 

Curitiba muito perto da serra do mar, e desta vem as principais nascentes que 

abastecem o sistema curitibano. Quantidade e qualidade de água é garantida 

pelas barragens, há dois grandes sistemas: Iraí + piraquara 1 e piraquara 2, fica 

na região de Quatro Barras e Piraquara, esse sistema abastece 60% de Curitiba. 

A outra grande reserva é o Passaúna, no leste de Curitiba, abastece cerca de 

                                                             
3 Também transcrito. 

https://www.spreaker.com/user/gazetadopovo/pequeno-expediente-estiagem-na-rmc
https://www.spreaker.com/user/gazetadopovo/pequeno-expediente-estiagem-na-rmc


20%. Os outros 20% são captações diretas nos rios, é um processo mais difícil, 

depende da água que passa no momento. Com a estiagem há menos água no 

rio e portanto nas barragens de armazenamento. É preciso baixar o consumo da 

cidade em 20% no momento para que esses mananciais e essas represas 

consigam captar e armazenar água de maneira suficiente para atender toda a 

população mesmo em rodízio. A saúde levada pela água tratada teve sua 

importância intensificada pela pandemia COVID-19. É preciso garantir esse 

rodízio para que as pessoas possam armazenar água e ter a caixa d’água cheia 

nos dias em que não haverá abastecimento, a fim de ter a higiene mínima 

necessária. 

Comparação com São Paulo 2015 - racionamento mesmo (água para sem 

previsão de voltar). Situação parcialmente diferente (ex distância de onde 

buscam a água), SANEPAR tem trocado informações com a SABESP. Aspecto 

semelhante é o tamanho da estiagem, esperava-se esse período, mas foi muito 

acima de qualquer expectativa. Grande diferença é o tamanho das cidades e que 

CWB tem um sistema integrado de abastecimento quase completo, podem 

manejar água por toda a cidade com maior tranquilidade, bem como existem 

reservas “naturais” bastante significativas. Tem ocorrido uma captação 

emergencial na Pedreira Malhada, que fica em São José dos Pinhais. Com uma 

bomba e tubulação de 600m a água é tirada da pedreira e levada ao Rio 

Meninguava, é nesse rio que é feita a captação para SJP. Há rios menores que 

são transpostos para rios que fazem abastecimento, estamos mais confortáveis 

do que SP esteve naqueles anos. Em SP o MP determinou a implantação 

imediata do racionamento da água, as pessoas deveriam fazer estoque de água 

e não desperdiçar nenhuma gota. SANEPAR tem sido transparente em falar o 

quão a situação é grave, diferente SP. Evitar lavar carro, calçada, regar grande 

quantidade de planta, juntar louça e roupas, reutilizar água se puder, etc. Rodízio 

é realidade desde março e tem ficado mais intenso. As pessoas tem consciência 

de que estamos em uma crise de estiagem e abastecimento, o grande desafio 

são as mudanças de hábito (lavar a calçada é cultural daqui). Cada gota conta. 



A SANEPAR tem recebido informações e denúncias, mas não tem o poder de 

multar nem cortar a água por mal uso, o que tem feito é educação 

socioambiental. Os prognósticos de 6 meses de chuva são ruins, serão na média 

ou abaixo da média, mas são os meses de menor chuva durante o ano, os 

chamados “meses secos”, a água que já está reservada com a pouca água nova 

que vai entrar precisa se estender até outubro/novembro pra que possamos 

COMEÇAR a recuperar as represas e mananciais nos períodos chuvosos. 

Intenção é desachatar a curva para que tenham mais e não menos. Situação 

complexa no Sul de Curitiba, as primeiras transposições são as do Meninguava 

com a pedreira e mais dois rios, tb usarão uma pedreira na região do Passaúna. 

Tem negociado com a Petrobras para usar parte da água da represa do Rio 

Verde e no sistema Iraí e Piraquara, usarão as casas à beira do Rio Iguaçu que 

reservam bastante água e que acreditam que ajudará o sistema. Transposição 

de rio parecia coisa só do Nordeste, mas estamos experimentando isso. Situação 

de consumo elevado com a permanência em casa e hábitos de higiene. 

 

02 - Greenpeace Chile tem como principal tema atualmente a água4 

https://www.instagram.com/greenpeacecl/?igshid=1kubhn2mg3m0s 

 

03 - Situação chocante e atual das Cataratas do Iguaçu: 

 

                                                             
4 Caso possa servir de inspiração pras nossas publicações. 

https://www.instagram.com/greenpeacecl/?igshid=1kubhn2mg3m0s


 

a) Foto: Christian Rizzi - Notícia: Crise hídrica: consumo diminui, mas 

chuvas estão pela metade5 

https://oparana.com.br/noticia/crise-hidrica-consumo-diminui-mas-chuvas-

estao-pela-metade/ 

 

                                                             
5 Não consegui copiar e colar o conteúdo da notícia, mas tá aí o link. 

https://oparana.com.br/noticia/crise-hidrica-consumo-diminui-mas-chuvas-estao-pela-metade/
https://oparana.com.br/noticia/crise-hidrica-consumo-diminui-mas-chuvas-estao-pela-metade/


b) “Seca muda a paisagem nas Cataratas do Iguaçu” - Notícia em vídeo do 

G1 (Meio-Dia Paraná) 

http://g1.globo.com/pr/parana/videos/t/todos-os-videos/v/seca-muda-a-

paisagem-nas-cataratas-do-iguacu/7929227/ 

 

c) Cataratas do Iguaçu registram a menor vazão de água do ano, diz 

Copel; VEJA FOTOS 

 

http://g1.globo.com/pr/parana/videos/t/todos-os-videos/v/seca-muda-a-paisagem-nas-cataratas-do-iguacu/7929227/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/t/todos-os-videos/v/seca-muda-a-paisagem-nas-cataratas-do-iguacu/7929227/


 

Fotos: Cassiano Rolim/RPC - Notícia na íntrega: https://g1.globo.com/pr/oeste-

sudoeste/noticia/2020/04/02/cataratas-do-iguacu-registram-a-menor-vazao-de-

agua-do-ano-diz-copel-veja-fotos.ghtml 

 

04 - Paraná decreta situação de emergência hídrica, após mais de 10 meses de 

estiagem 

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/05/07/parana-decreta-situacao-de-

emergencia-hidrica-apos-mais-de-10-meses-de-estiagem.ghtml 

Decreto foi assinado nesta quinta-feira (7), com validade de 180 dias, e oficializa 

a permissão para sistema de rodízio de água de 24 horas. 

O governador Ratinho Júnior (PSD) decretou situação de emergência hídrica no 

Paraná, pelo prazo de 180 dias, a partir desta quinta-feira (7), data de assinatura 

da medida. O estado passa por um período prolongado de estiagem, que ocorre 

desde junho de 2019, e tem causado impactos diretos no sistema de 

https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2020/04/02/cataratas-do-iguacu-registram-a-menor-vazao-de-agua-do-ano-diz-copel-veja-fotos.ghtml
https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2020/04/02/cataratas-do-iguacu-registram-a-menor-vazao-de-agua-do-ano-diz-copel-veja-fotos.ghtml
https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2020/04/02/cataratas-do-iguacu-registram-a-menor-vazao-de-agua-do-ano-diz-copel-veja-fotos.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/05/07/parana-decreta-situacao-de-emergencia-hidrica-apos-mais-de-10-meses-de-estiagem.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/05/07/parana-decreta-situacao-de-emergencia-hidrica-apos-mais-de-10-meses-de-estiagem.ghtml


abastecimento público, segundo a Companhia de Saneamento do Paraná 

(Sanepar). O decreto do governo permite oficialmente que as companhias de 

abastecimento de água realizem rodízios de até 24 horas. O prazo de 24 horas 

poderá ser extrapolados em situações emergenciais. 

O texto ressalta que, segundo registros do Simepar e do Instituto Água e Terra 

(IAT), entre fevereiro e abril, "a anomalia de precipitação atingiu o Paraná de 

forma generalizada, com valores entre 30% e 90% de déficit, configurando 

situação de estiagem hídrica nos mananciais de abastecimento". Também foi 

determinada a criação de um grupo de trabalho, que deve conduzir as tomadas 

de decisão sobre o abastecimento de água no estado. O grupo, conforme 

decreto, será formado pelas secretarias estaduais de Desenvolvimento 

Sustentável e do Turismo (Sedest) e Agricultura e Abastecimento (Seab), além 

de membros da Polícia Militar (PM) e Coordenaria Estadual de Defesa Civil. 

 

Imagem aérea da Represa do Iraí mostra reflexo da falta de chuva no estado do 

Paraná — Foto: RPC Curitiba 

Ainda conforme o documento, os órgãos oficiais devem "promover a publicidade 

e comunicação necessárias" sobre as decisões de restrição do abastecimento e 

sobre a conscientização dos paranaenses em relação ao estado de emergência 

hídrica. A medida prevê que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento oriente 



e apoie os agricultores para o controle do uso de água nas atividades 

agropecuárias. A Polícia Militar e o Instituto Água e Terra deverão, de acordo 

com o decreto, fiscalizar e autuar usuários em situação ilegal no uso de recursos 

hídricos. 

 

05 - Paraná vive maior crise hídrica dos últimos 20 anos 

https://www.folhadelondrina.com.br/geral/parana-vive-maior-crise-hidrica-dos-

ultimos-20-anos-

2991089e.html#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20Sanepar,a%20popula

%C3%A7%C3%A3o%20consumisse%20mais%20%C3%A1gua. 

A cidade de Londrina vive com um déficit de chuva acumulado desde o ano de 

2018 

 

Tibagi é afetado pela falta de chuvas mais severas, o que já dura ao menos dez 

meses | Gustavo Carneiro 

O Simepar iniciou em 1997 o monitoramento das condições do tempo, e desde 

então não chove tão pouco no Estado. A baixa precipitação persiste já há dez 

https://www.folhadelondrina.com.br/geral/parana-vive-maior-crise-hidrica-dos-ultimos-20-anos-2991089e.html#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20Sanepar,a%20popula%C3%A7%C3%A3o%20consumisse%20mais%20%C3%A1gua.
https://www.folhadelondrina.com.br/geral/parana-vive-maior-crise-hidrica-dos-ultimos-20-anos-2991089e.html#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20Sanepar,a%20popula%C3%A7%C3%A3o%20consumisse%20mais%20%C3%A1gua.
https://www.folhadelondrina.com.br/geral/parana-vive-maior-crise-hidrica-dos-ultimos-20-anos-2991089e.html#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20Sanepar,a%20popula%C3%A7%C3%A3o%20consumisse%20mais%20%C3%A1gua.
https://www.folhadelondrina.com.br/geral/parana-vive-maior-crise-hidrica-dos-ultimos-20-anos-2991089e.html#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20Sanepar,a%20popula%C3%A7%C3%A3o%20consumisse%20mais%20%C3%A1gua.


meses, e um levantamento do Sistema de Tecnologia e Monitoramento 

Ambiental no Paraná aponta que nove grandes cidades paranaenses de todas 

as regiões apresentaram índices bem abaixo da média histórica entre junho de 

2019 e março de 2020. Houve uma redução média no volume de chuva de 33% 

no conjunto de municípios formados por Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, 

Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guaratuba e Umuarama. 

(...)6 

 

06 - Crise hídrica em Curitiba é uma das mais graves em 60 anos 

 

Represa do Passaúna: retrato da estiagem na Capital (Foto: Gerlado Bubniak / 

AN-PR) 

https://www.bemparana.com.br/noticia/crise-hidrica-em-curitiba-e-uma-das-

mais-graves-em-60-anos#.XvPgtihKjIU 

Em março, ao mesmo tempo em que o novo coronavírus começava a circular 

pelo Paraná, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) lidava com 

uma outra crise, a hídrica, e implantava em Curitiba o rodízio de abastecimento 

                                                             
6 Até aqui foi transcrito, não consegui copiar e colar o conteúdo na íntegra, mas tá ali acima o link da 
notícia. 

https://www.bemparana.com.br/noticia/crise-hidrica-em-curitiba-e-uma-das-mais-graves-em-60-anos#.XvPgtihKjIU
https://www.bemparana.com.br/noticia/crise-hidrica-em-curitiba-e-uma-das-mais-graves-em-60-anos#.XvPgtihKjIU


de água na RMC. Agora, um levantamento feito por meio da base de dados do 

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ajuda a dar a dimensão da seca que 

atinge a capital paranaense. Desde 1961, primeiro ano com dados disponíveis 

no BDMEP (Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa), apenas 

em duas ocasiões Curitiba teve índices de precipitação de chuva (em 

milímetros) menores do que os verificados neste ano, entre os meses de 

janeiro e maio. Até o último mês, a estação do Inmet na capital paranaense 

havia registrado um acumulado de 188 milímetros de chuva. A média histórica 

para o período é de 665 mm, o que significa que em 2020 choveu, nos cinco 

primeiros meses do ano, 71,7% menos do que a média. Seca mais dramática 

do que essa só se viu há 40 anos, nos anos de 1980 e 1981. No primeiro, a 

precipitação acumulada até maio foi de 115,4 mm. No segundo, apenas 27,7 

mm. O quarto pior resultado, curiosamente, também foi registrado nos anos 

1980, mais precisamente em 1985. Ainda assim, porém, a precipitação 

acumulada naquele período foi de 283,6 mm, 50,85% a mais do que o 

resultado até maio deste ano. Para piorar, a análise histórica dos dados mostra 

que não há motivo para grande otimismo com relação aos próximos meses. É 

que historicamente são os meses de janeiro e fevereiro os mais chuvosos, 

seguido por dezembro, e outubro. Em junho costuma chover mais do que nos 

meses de abril e maio, mas habitualmente os meses de outono e inverno são 

meses de estiagem. 

 

07 - Com a crise hídrica Polícia Ambiental intensifica ações de fiscalização  

http://www.centralcultura.com.br/com-a-crise-hidrica-policia-ambiental-

intensifica-acoes-de-fiscalizacao# 

Caso o cidadão observe algum ato de poluição ou uso indevido dos corpos 

hídricos a Polícia Ambiental deve ser comunicada através do telefone 181. 

Devido ao agravamento da estiagem no estado do Paraná, somado ao 

enfrentamento prioritário à pandemia do Corona vírus, o Governo do Estado 

http://www.centralcultura.com.br/com-a-crise-hidrica-policia-ambiental-intensifica-acoes-de-fiscalizacao
http://www.centralcultura.com.br/com-a-crise-hidrica-policia-ambiental-intensifica-acoes-de-fiscalizacao


emitiu o decreto nº 4626, decretando Situação de Emergência Hídrica, por 180 

dias. O decreto convoca toda a população para colaborar nas medidas que 

garantam o abastecimento de água para todos os lares e atividades produtivas, 

e visa evitar que a população possa ficar sem água por um longo período. A 

Polícia Ambiental lembra que as nascentes devem ser especialmente 

protegidas, respeitando-se a legislação referente às Áreas de Preservação 

Permanente, e, dessa forma, intensificará as ações de fiscalização e de usuários 

em situação ilegal no uso de recursos  hídricos. A Policia também orienta que 

para perfuração de poços artesianos e para irrigações agrícolas, deverá ser 

solicitada a Outorga junto ao órgão ambiental de seu município ou no Instituto 

Água e Terra da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Caso o cidadão observe 

algum ato de poluição ou uso indevido dos corpos hídricos a Polícia Ambiental 

deve ser comunicada através do telefone 181. 

 

 

Atuação do GreenPeace São Paulo durante a crise hídrica de 2015 

1) A crise da água não dá desconto (20/03/15)  

Greenpeace vai às ruas exigir que o governador Geraldo Alckmin e a 

Sabesp acabem com os abatimentos nas contas de água dados a grandes 

consumidores de São Paulo 

https://www.greenpeace.org/brasil/blog/a-crise-da-agua-nao-da-desconto/ 

https://www.greenpeace.org/brasil/blog/a-crise-da-agua-nao-da-desconto/


 

Ativistas do Greenpeace protestam diante do Banco Safra, na Avenida Paulista, 

pelo fim dos descontos na conta de água dados pela Sabesp aos grandes 

consumidores de São Paulo. (©Greenpeace) 

 

Existe um muro invisível na crise de água de São Paulo que precisa ser 

derrubado. Esse muro separa a população da cidade, gravemente afetada pela 

falta de água em suas casas, de grandes empresas que, por meio de contratos 

especiais com a Sabesp, obtêm descontos crescentes de acordo com seu 

consumo. Quanto maior o consumo, maior o desconto. O fim destes descontos 

é um passo fundamental para o enfrentamento responsável da crise que pode 

levar a maior cidade do País ao colapso do abastecimento de água. 

Nesta sexta-feira, 20 de março, o Greenpeace foi às ruas dar voz à população e 

exigir o fim desta injustiça. A ação “Água para Quem?”, realizada em plena 

Avenida Paulista, coração financeiro da cidade, chama a atenção para um dos 

mais cruéis capítulos da crise da água: os descontos previstos nos “contratos de 

demanda firme” estabelecidos pela Sabesp com grandes consumidores.  



A companhia que gere a produção e distribuição de água na região onde vivem 

20 milhões de pessoas privilegia, por meio destes contratos, um grupo de 537 

grandes consumidores como bancos, hotéis, shopping centers, entre outros. Os 

contratos garantem que estas corporações desfrutem do benefício de, quanto 

mais água consumir, menos pagar por ela. 

“Enquanto elas recebem esse estímulo para consumir mais, a população sofre 

com o racionamento não-declarado e dias sem abastecimento. Essa injustiça 

tem que acabar”, afirma Pedro Telles, coordenador da Campanha de Clima e 

Energia do Greenpeace. Sem estes descontos, o Greenpeace estima que a 

Sabesp arrecadaria cerca de R$ 140 milhões a mais por ano. Esses recursos 

poderiam ser investidos, por exemplo, na redução do desperdício de água nas 

tubulações (que beiram 37% na cidade). 

Acredite se quiser: quanto mais suas torneiras ficam abertas, menos estes 

grandes consumidores pagam por metro cúbico de água. O desconto oferecido 

pela Sabesp e aprovado pelo Governo do Estado de São Paulo, para que 

empresas turbinem seu consumo, trata a água cada vez mais escassa como 

mercadoria, e não como direito básico de todo cidadão, premiando o desperdício 

e impondo uma situação de completa injustiça sobre a população em geral, que 

sofre com o racionamento não declarado há vários meses.  

A ação realizada nesta sexta-feira diante do Banco Safra, um dos beneficiados 

pelos contratos de demanda firme, chama atenção para essa situação absurda, 

dá voz para a população expor como a falta de água afeta suas vidas e exige 

que o governador Alckmin e a Sabesp acabem imediatamente com os 

descontos.  

No site ‘Água para quem’ a população pode assinar e enviar sua petição para 

pressionar o governador Geraldo Alckmin e a Sabesp a extinguir os contratos de 

demanda firme com os grandes consumidores. O abastecimento à população 

deve ser priorizado e estas empresas não podem mais ser premiadas pelo 

desperdício. A rescisão dos contratos interessa a todos os que vivem em São 



Paulo e precisa ser realizada como um passo importante para o enfrentamento 

da crise que não vai ser superada tão cedo. Assine você também e aumente a 

pressão para acabar com a farra do desperdício. 

O Greenpeace apoia e é parte da Aliança pela Água, coalizão de mais de 40 

organizações da sociedade civil que trabalha para que profundas mudanças na 

gestão da água aconteçam a partir do enfrentamento da atual crise. Estas 

mudanças deve estar baseadas em três princípios básicos: a água é um direito 

humano e não pode ser tratada como mercadoria; todos os governos têm 

responsabilidade sobre a água e prestam um serviço à população; e os 

planejamentos hídricos devem necessariamente considerar a recuperação e 

recomposição dos mananciais e das atuais fontes de água. A Aliança também 

exige a elaboração de um abrangente Plano de Emergência a fim de mitigar os 

efeitos da crise e garantir o abastecimento de água para consumo humano 

durante a estiagem de 2015, que começa em abril. 

 

2) Greenpeace associa desmatamento amazônico à crise hídrica (14.04.15) 

O Greenpeace foi até uma área recém-destruída no sul de Roraima para 

protestar contra o desmatamento. De acordo com a organização, o estado 

concentrou mais de quatro mil hectares de áreas desmatadas nos últimos seis 

meses. A mensagem usada pela ONG ambientalista foi “A falta de água começa 

aqui”, como um alerta sobre a importância das florestas para assegurar o 

equilíbrio natural e o ciclo da água. 

A ação faz parte de uma série de cobranças feitas pela organização às 

autoridades brasileiras. Um dos pedidos do Greenpeace é de que todos os 

projetos de desmatamento legal e planos de manejo aprovados pela Fundação 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos sejam auditados. 



Apenas a área desmatada onde o protesto foi realizado é equivalente a 504 

campos de futebol. No local, a floresta foi queimada e destruída, situação 

semelhante à identificada em outros pontos do estado. 

Nos últimos 40 anos, a Amazônia perdeu 19% de sua floresta. Os impactos são 

sentidos muito além das fronteiras florestais e estão intimamente ligados à crise 

hídrica no restante do país. “Só a Amazônia transpira, diariamente, 20 bilhões 

de toneladas de vapor de água na atmosfera – volume superior à vazão do rio 

Amazonas. Toda essa umidade forma ‘rios voadores’ que são levados com o 

vento, para outras regiões do país, irrigando plantações e enchendo 

reservatórios de água. Ao desmatar a Amazônia, interferimos de forma 

extremamente negativa no ciclo da água”, diz o site do Greenpeace. 

A coordenadora da campanha Amazônia, do Greenpeace, Cristiane Mazzetti, 

associou diretamente a perda da floresta à crise vivida na região sudeste do país. 

“Eventos extremos, como episódios de seca – muito parecidos com a crise 

enfrentada pelo Sudeste – se tornarão cada vez mais frequentes e mais intensos 

com as mudanças do clima. Manter a floresta em pé é o nosso passaporte para 

o futuro. Ao proteger as florestas, garantimos qualidade de vida. Com floresta, 

tem água, tem comida, tem clima ameno”, explicou Cristiane. 

Em 2012 o Greenpeace criou um projeto de lei que pede o Desmatamento Zero. 

Por ser de iniciativa popular, o documento precisa alcançar 1,43 milhão de 

assinaturas para que seja entregue e discutido pelo Congresso Nacional. Até o 

momento, a proposta conta com o apoio de 1,1 milhão de brasileiros. Para 

participar da campanha, assine a petição aqui. 

Redação CicloVivo 

 

3) ‘A água virou luxo’, apontam ativistas do Greenpeace sobre crise em São 

Paulo 



 

Semana é marcada por ato na luxuosa rua Oscar Freire, em São Paulo, e crítica 

à aposta de Geraldo Alckmin nas chuvas de setembro. Ativistas apontam que 

crise é de gestão, e não de exceção climática. 

São Paulo – Com a frase no cartaz “A água virou luxo”, ativistas do Greenpeace 

protestaram esta semana contra a crise da água em São Paulo, na rua Oscar 

Freire, no bairro dos Jardins. O movimento critica a aposta do governador 

Geraldo Alckmin (PSDB) de que as chuvas em setembro regularizem a situação 

dos mananciais e aponta problemas de gestão no sistema da água do estado.  

Um tapete vermelho foi estendido na quinta-feira (17) por seis militantes na 

calçada em frente às lojas de grife da rua mais cara de São Paulo. Um dos 

manifestantes estava com uma máscara que imita o rosto de Alckmin e oferecia 

uma jarra dourada com água, pelo preço de R$ 100. “Como a água está com 

essas crises crescentes em São Paulo, está se tornando um artigo de luxo”, 

comenta Pedro Telles, representante do Greenpeace, em entrevista à Rádio 

Brasil Atual.  

Telles aponta que muitos meteorologistas indicam que não é possível garantir 

que as chuvas de setembro serão fortes o suficiente para superar a crise. “Isso 

está longe de solucionar o problema estrutural. A gente está vendo a crise de 

água cada vez mais complexa. Então, talvez se resolva agora, mas, no ano que 

vem, volta a ser um problema”, argumenta. (Durante o ato, o ativista que usava 

máscaras do governador oferecia uma jarra com água pelo preço de R$ 100,00) 

As represas que compõem os sistemas Cantareira e Alto Tietê continuam, 

diariamente,   registrando queda no volume de água armazenado, o que 



configura o pior quadro de crise de abastecimento da história do estado de São 

Paulo. O Greenpeace considera que é preciso uma profunda reforma da gestão 

do sistema. 

A portaria que renovou a outorga da concessão da administração do Cantareira, 

em 2004, já indicava que a Sabesp não deveria depender tanto do fornecimento 

da água do sistema. Entretanto, o governo estadual ignorou esse e outros 

relatórios que apontavam para a crise e não tomou medidas. Pedro ressalta que 

a questão não é a falta de chuva, mas, sim, de gestão. “É claro que, quando falta 

chuva, o problema de gestão se escancara.” 

De acordo com o ativista, o governo se planeja hoje como fazia há 20 anos e é 

preciso reformular a gestão com base nos novos ciclos naturais. “Nós já temos 

a capacidade técnica, científica e de recursos. São Paulo é o estado mais rico 

do país. Então, tem os recursos para superar esse desafio”, considera. 

Para Pedro, com a insegurança hídrica cada vez maior em São Paulo, a situação 

já ameaça serviços essenciais e até mesmo direitos humanos. “Imagina um 

hospital sem água? Há muita gente pobre que já está sem. É uma questão de 

direitos humanos”, ressalta. 

O Greenpeace foi ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, 

para entregar uma carta a Alckmin com demandas estratégicas para solucionar 

e resolver a crise. No entanto, o governador não se manifestou. A carta prioriza 

o combate ao desperdício, a promoção de eficiência do uso de recursos hídricos, 

a qualidade da água, a criação de políticas de moradia para evitar a ocupação 

em regiões próximas a mananciais e o combate à poluição. 

Telles pontua que uma solução estrutural é a combinação de proteção às 

florestas, mata auxiliar, Mata Atlântica e dos mananciais, que são fontes de água, 

além de uma reforma no sistema de gestão dos recursos hídricos, já que 25% 

deles são perdidos em distribuição, o que abasteceria 3,7 milhões de pessoas. 

“Tem que ter uma reforma em todo o sistema. Basicamente, é um sistema muito 



antigo. Tem carência de manutenção. Precisa ser profundamente reformado”, 

destaca. 

Análise 

O cientista político e comentarista da RBA, Paulo Vannuchi, apoia a ideia do ato 

realizado pelo Greenpeace na Oscar Freire. “Surpreende. Com isso, adquire 

impacto midiático.” Para ele, o protesto entra “em choque” com parte da mídia e 

o governo, que “acobertam a situação da crise.” 

“O problema da água é um problema muito preocupante. Não é só brincadeira 

do Greenpeace a história da água que virou luxo”, avalia. Além disso, o cientista 

político também acredita que a aposta do governo no regime de chuva em 

setembro é insuficiente. 

“Já há uma crise de água prevista para o ano que vem, porque qualquer que seja 

o regime de chuva de setembro, dificilmente, novembro, dezembro, janeiro, vão 

repor”, diz. 

Fonte: Rede Brasil Atual 

 

● Relatório da Aliança pela Água sobre violação de direitos humanos na 

gestão hídrica no Estado de São Paulo em 2015 

https://www.aliancapelaagua.com.br/wp-content/uploads/2016/10/relatorio-

direitos-humanos-completo-2016.pdf 
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https://www.aliancapelaagua.com.br/wp-content/uploads/2016/10/relatorio-direitos-humanos-completo-2016.pdf


Contribuição de Maylon: 

Paraná tem o pior cenário de seca em 100 anos 

Os primeiros sinais surgiram ainda em 2018, mas ainda eram fracos e esparso 

com uma frequência atípica de dias de sol e calor. O engenheiro hidrológico 

Arlan Scortegagna, pesquisador do Simepar, comenta que, em alguns lugares, 

a chuva acumulada nos últimos seis meses está a menos 80% da média 

histórica. O rio iguaçu a ponta o menor nível já registrado desde 1931, quando 

passou a ser monitorado. Ou seja, em 89 anos, o rio nunca havia chegado em 

1,29 metro, como em maio de 2020. O “normal” é 2,07m e já chegou a 8m em 

grandes cheias. 

 

De onde vem água que consumimos? 

Vem de 16 bacias hidrográficas do Paraná, que somam 196 mil quilômetros 

quadrados de extensão, fora isso temos grande concentração da água potável 

do brasil; contando com o Aqüífero Guarani, Aqüífero Serra Geral (norte e sul) 

e Aqüífero Caiuá onde se trata de água mineral. No Estado do Paraná, o maior 

consumo de água se dá para o abastecimento público, com 44% do total, 

seguido da demanda industrial com 24%, agricultura 20% e pecuária, com 

12%. 

 

A ocorrência de escassez hídrica em condições não naturais em qualquer parte 

do mundo pode ser resultante de uma combinação de fatores relacionados com 

a ação humana. Os dados sobre a disponibilidade de água no mundo são de 

amplo conhecimento: embora o planeta tenha sua superfície composta por 

70% de água, a maior parte desse montante (97% do total) é formada por 

oceanos e mares, sendo imprópria para consumo humano. Dos 3% restantes, 

69,8% encontram-se em geleiras, 29% em aquíferos (alguns sem fácil acesso), 

0,9% em outras composições e apenas 0,3% em rios e lagos. 

https://alunosonline.uol.com.br/geografia/distribuicao-agua-pelo-mundo.html


 

1. Consumo crescente 

Embora a água tenha uma capacidade de renovação cíclica, o aumento do 

consumo pode ser maior do que essa reposição natural, gerando a escassez. É 

denominado de estresse hídrico (quando a quantidade de água utilizada é 

superior à sua capacidade de reposição natural, o que faz com que as reservas 

disponíveis – caso existam – gradativamente se reduzam) Para a ONU, o 

estresse hídrico inicia-se em uma região quando mais de 30% das águas de 

suas bacias hidrográficas são empregadas para sustentar as atividades 

econômicas e sociais. Quando esse índice iguala ou ultrapassa os 70%, 

caracteriza-se, então, um caso de estresse hídrico grave. 

 

2. Poluição e degradação das reservas hídricas 

Uma das maneiras mais frequentes em que isso acontece é a poluição gerada 

pela deposição de esgoto ou pela poluição excessiva das cidades. Em lugares 

onde o saneamento básico ambiental não é adequado, esse quadro torna-se 

ainda mais dramático. Em áreas de aquíferos e reservas subterrâneas, a 

poluição do solo leva, muitas vezes, à intoxicação do lençol freático, afetando a 

obtenção de água mineral. Por isso, a conservação de algumas reservas 

hídricas depende também da manutenção dos solos e da sua não poluição 

 

3. Degradação dos recursos naturais 

A natureza, afinal, funciona a partir de um equilíbrio, e a alteração deste 

provoca uma série de efeitos em cadeia. A poluição ou erosão dos solos, afeta 

as reservas subterrâneas e até mesmo as águas superficiais. Além disso, 

muitos rios sofrem com a erosão de suas margens, causada pela remoção de 

suas matas ciliares, responsáveis justamente por impedir o avanço do 

processo em questão, que gera uma maior deposição de sedimentos no leito 

https://alunosonline.uol.com.br/geografia/estresse-hidrico.html


dos rios, causando o assoreamento. Com o tempo, os rios afetados deixam de 

existir ou diminuem consideravelmente a vazão de suas águas. 

A destruição de florestas com as queimadas e o desmatamento também 

constituem um problema no bojo dessa questão. A vegetação possui a função 

de preservar nascentes de grandes rios e também fornecer, em alguns casos, 

umidade para a atmosfera, o que origina as chuvas. Com a diminuição da 

cobertura vegetal em todo o mundo, a água vai tornando-se gradativamente mais 

escassa. 

4. Mudanças climáticas 

O aumento das temperaturas da Terra como resultado da poluição e da 

intensificação do efeito estufa, o que caracteriza o aquecimento global. Com 

isso, embora o volume de água no planeta seja sempre o mesmo, o ciclo da 

água vem ocorrendo com uma frequência menor, causando secas severas e 

tornando a falta de água um problema crônico. 

 

5. Ausência de infraestruturas básicas 

Problemas relativos à falta de recursos afetam os investimentos em sistemas 

de captação, armazenamento e distribuição da água para a população e 

atividades produtivas.Para combater a escassez hídrica, é preciso, pois, a 

identificação dos problemas com análise das soluções, que podem incluir a 

adoção de sistemas de abastecimentos alternativos, reúso da água, 

transposição de rios, dessalinização da água do mar e muitos outros. 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/parana-tem-o-pior-cenario-

de-seca-em-100-anos-entenda-esta-estiagem/ 

https://alunosonline.uol.com.br/geografia/o-que-causa-escassez-

hidrica.htmlhttp://www.iap.pr.gov.br/ 

http://www.aen.pr.gov.br/ 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/parana-tem-o-pior-cenario-de-seca-em-100-anos-entenda-esta-estiagem/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/parana-tem-o-pior-cenario-de-seca-em-100-anos-entenda-esta-estiagem/
https://alunosonline.uol.com.br/geografia/o-que-causa-escassez-hidrica.html
https://alunosonline.uol.com.br/geografia/o-que-causa-escassez-hidrica.html
http://www.iap.pr.gov.br/
http://www.aen.pr.gov.br/


Contribuição de Juliana Bomtorin: 

Ministério Público do Paraná oficia órgãos ligados à gestão dos recursos hídricos 

do estado para obter informações sobre enfrentamento à crise hídrica 

O Ministério Público do Paraná solicitou aos órgãos responsáveis pela gestão 

dos recursos hídricos do estado informações a respeito das condições de 

abastecimento dos municípios, bem como das medidas que vêm sendo 

adotadas para o enfrentamento a uma possível crise hídrica. 

Dirigidas ao Instituto Água e Terra (IAT), à Companhia de Saneamento do 

Paraná (Sanepar) e à Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 

(Comec), as comunicações objetivam garantir a adoção prévia de providências 

que minimizem os efeitos do período de estiagem, situação que pode se tornar 

ainda mais grave considerando as medidas de enfrentamento à pandemia de 

coronavírus (Covid-19). 

Ao Instituto Água e Terra e à Sanepar foram solicitadas informações a respeito 

de quais cidades, bairros ou localidades do estado que já tiveram algum tipo de 

restrição ou racionamento no fornecimento regular de água durante este ano e 

que tipo de ações concretas estão em curso para que sejam minimizados os 

impactos da estiagem observada atualmente. O MPPR também quer saber 

sobre a existência de planos de contingência para o enfrentamento da falta de 

água, bem como sobre iniciativas para a redução do desperdício da água 

captada e distribuída e para o combate ao uso irregular do solo. 

À direção da Comec, órgão responsável pela gestão dos recursos hídricos da 

Região Metropolitana de Curitiba, foi solicitado que, no processo de revisão do 

Decreto Estadual 745/2015 – que trata da regulamentação do ordenamento 

territorial em áreas de mananciais de abastecimento público – sejam 

considerados os aspectos relacionados às mudanças climáticas e das estiagens 

cada vez mais frequentes 



Fonte: http://www.mppr.mp.br/2020/04/22479,11/Ministerio-Publico-do-Parana-

oficia-orgaos-ligados-a-gestao-dos-recursos-hidricos-do-estado-para-obter-

informacoes-sobre-enfrentamento-a-crise-hidrica.html 

 

 

Paraná proíbe pesca durante crise hídrica 

O Instituto Água e Terra (Portaria nº 157/20) proibiu desde ontem, dia 27 de maio, 

a pesca em diferentes modalidades em águas continentais do Estado. A iniciativa 

visa proteger as espécies de peixes, em especial as existentes nos corpos 

hídricos afetados pela seca. O retorno da pesca será permitido quando os rios 

atingirem a cota hídrica para dispersão de cardumes e navegabilidade. 

Fica proibida a pesca nas bacias dos rios Ivaí, Piquiri, Cinzas, Tibagi, Pirapó, 

Laranjinha, São Francisco Falso e Verdadeiro, Jordão e todos seus afluentes 

diretos. “A baixa vazão dos rios facilita a pesca furtiva, a predação e a extração 

de peixes jovens e adultos reprodutores”, explica o secretário estadual do 

Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes. 

Segundo ele, a conservação da biodiversidade da ictiofauna é essencial para a 

evolução e para a manutenção dos sistemas necessários à sobrevivência e 

reprodução das diferentes espécies. 

EXCESSÃO – Fica excluída da restrição a pesca artesanal praticada por 

pescadores filiados à colônia Z-17 de Porto Ubá, no trecho do Rio Ivaí 

demarcado em aproximadamente 110 km, entre a ponte da rodovia BR 369, que 

liga São Pedro a São João do Ivaí até o Porto de Areia de Ivaiporã. 

PENALIDADES – Os infratores que desrespeitarem estão sujeitos às 

penalidades previstas na Lei federal nº 9.605/98 e demais dispositivos que 

http://www.mppr.mp.br/2020/04/22479,11/Ministerio-Publico-do-Parana-oficia-orgaos-ligados-a-gestao-dos-recursos-hidricos-do-estado-para-obter-informacoes-sobre-enfrentamento-a-crise-hidrica.html
http://www.mppr.mp.br/2020/04/22479,11/Ministerio-Publico-do-Parana-oficia-orgaos-ligados-a-gestao-dos-recursos-hidricos-do-estado-para-obter-informacoes-sobre-enfrentamento-a-crise-hidrica.html
http://www.mppr.mp.br/2020/04/22479,11/Ministerio-Publico-do-Parana-oficia-orgaos-ligados-a-gestao-dos-recursos-hidricos-do-estado-para-obter-informacoes-sobre-enfrentamento-a-crise-hidrica.html


regulam a atividade pesqueira. A multa varia de R$ 700,00 por pescador e mais 

R$ 20,00 por quilo ou unidade de peixe pescado, além do perdimento dos 

petrechos. 

FISCALIZAÇÃO – Fiscais do Instituto Água e Terra, da Polícia Ambiental, Civil e 

Militar irão reforçar a fiscalização para garantir que não ocorra descumprimento 

da Portaria. 

Fonte: https://paranashop.com.br/2020/05/parana-proibe-pesca-durante-crise-

hidrica/ 

 

Deputado quer liberar corte de araucárias no Paraná 

Em tempo de crise hídrica, projeto pode acabar com remanescentes florestais 

produtores de água. Manifestantes levam toras de araucária ao Centro Cívico 

em protesto à falta de políticas públicas de proteção à floresta 

Quem se prende à ementa do Projeto de Lei 537/2019, pensa se tratar de uma 

iniciativa interessante para a conservação do Pinheiro do Paraná. O documento, 

protocolado em julho de 2019, “estabelece regras de proteção, manejo 

sustentável e instrumentos de compensação pela preservação da Mata das 

Araucárias”. As palavras bonitas, no entanto, maquiam uma nova tentativa de 

derrubar pinheiros nativos em áreas naturais, denunciam ambientalistas. 

A proposta coloca em risco a conservação dos poucos remanescentes de 

Floresta com Araucária no Paraná. Em protesto, manifestantes levaram três 

toneladas de toras de araucária à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nesta 

quarta-feira (24). 

A proposição, de autoria do deputado Emerson Bacil (PSL) ameaça não somente 

a espécie e as áreas de mata, mas também a agricultura e o abastecimento 

https://paranashop.com.br/2020/05/parana-proibe-pesca-durante-crise-hidrica/
https://paranashop.com.br/2020/05/parana-proibe-pesca-durante-crise-hidrica/


hídrico das cidades, alertam os profissionais. Com a destruição da floresta, 

perde-se algo igualmente precioso: a água. 

Durante a maior seca dos últimos 30 anos, tramita na Alep o projeto que pretende 

regularizar o corte de araucárias e acelerar o fim daquilo que influencia 

fortemente o armazenamento de água e o regime de chuvas no Estado. 

Além de desconsiderar a condição crítica de degradação da Mata de Araucária 

no país, o projeto ignora a legislação federal que proíbe o “manejo” ou derrubada 

do Pinheiro do Paraná, a fim de garantir a sobrevivência da Floresta com 

Araucária. 

O diretor executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação 

Ambiental (SPVS), Clóvis Borges, lembra que hoje resta apenas 0,8% das Matas 

com Araucária bem conservadas no Paraná, que originalmente cobriam um terço 

do Estado.  

O dado é de 2001. De lá pra cá, a situação piorou. De acordo com o 

ambientalista, no ano passado, foram desmatados 2.700 hectares de Mata com 

Araucárias. “É um atentado, um crime com o finalzinho de Mata com Araucária. 

O projeto é inconstitucional, vai contra a Lei da Mata Atlântica. Havendo 

responsabilidade da Assembleia e do Executivo, essa lei deveria ser 

imediatamente arquivada.” 



 

 

Floresta com Araucária chegou a cobrir 1/3 do território paranaense. Fonte: 

FUPEF 

Em seu artigo 3º, o projeto fala de corte de araucárias adultas em remanescentes 

nativos. A justificativa é que as “restrições que vêm sendo impostas atualmente 

com a finalidade de proteger a espécie não garantiram de forma hábil a 

conservação desejada.” A proposta é “garantir a conservação das árvores 

através do estímulo do uso adequado e considerando o aspecto econômico.” 

 

O discurso se sustenta na condição de que essas árvores vão proporcionar um 

ganho financeiro ao proprietário rural e, dessa forma, haverá motivo para manter 

a floresta. 

 

Para Clóvis, essa teria sido uma abordagem interessante para o problema na 



década de 40, quando ainda havia vastas áreas de Floresta com Araucária. Mas 

não hoje, após mais de meio século de devastação do ecossistema do qual a 

Araucária faz parte. “É um argumento frágil, até demagógico, partindo do 

princípio de que não existem mais remanescentes naturais para manejo. 

Estamos falando de um ecossistema criticamente ameaçado pela destruição 

sumária ao longo das décadas. O que sobrou de continuo de área natural se 

resume ao Parque Nacional do Iguaçu e à Serra do Mar.” 

 

Segundo o ambientalista Giem Guimarães, a exploração da madeira na região 

centro-sul do Estado nos últimos 30 anos não resultou em desenvolvimento. 

“Economicamente já está demonstrado que essa região, que é de onde vem o 

deputado Bacil, foi uma das que teve o menor desenvolvimento econômico do 

Estado, ou seja, não resultou em desenvolvimento, mas em destruição. É a 

região que mais devastou a Mata Atlântica do Paraná nas últimas três décadas. 

As próximas gerações não terão acesso à riqueza natural que poderia ser 

explorada com turismo e com uma série de produtos derivados de exploração 

inteligente e da pesquisa.”  

 

Ainda sobre o aspecto econômico, já existe na legislação permissão para a 

exploração de araucárias plantadas para fins madeireiros. A lei 495/2019 

regulamenta de forma descomplicada o plantio e posterior corte dos pinheiros 

em áreas já degradadas, fora de remanescentes naturais, reservas legais e 

Áreas de Preservação Permanente (APP). Aprovada em maio do ano passado, 

a proposição teve ampla aceitação por parte dos ambientalistas e é de autoria 

do próprio Bacil. 

 



De acordo com o biólogo João de Deus Medeiros, professor da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e coordenador da Rede de ONGs da Mata 

Atlântica (RMA), nunca houve restrição à exploração comercial de árvores 

plantadas em reflorestamento, e “no entanto, esse incentivo nunca foi realmente 

levado a sério. Se a gente não encontra reflorestamento de espécies nativas, 

não é porque a legislação criou embaraço, ao contrário. É por opção de 

reflorestar com outras coisas, como pinus e eucalipto.”  

O que sobra para esse novo projeto de lei, portanto, é a exploração de áreas 

naturais. “O que o Bacil quer fazer é avançar nos remanescentes naturais. Uma 

coisa é plantio econômico para uso de madeira e produção de pinhão, isso não 

é a lei desse cara. Essa [nova proposição] é cortar as araucárias da natureza. O 

objetivo é justificar a existência dessas áreas a partir do corte da madeira, 

quando já existem mecanismos inovadores que remuneram quem produz água, 

protege biodiversidade e preserva sumidouros de carbono. A madeira que está 

na forma de floresta é o carbono retido que, se desmatarem, vai para a atmosfera 

e ajuda a causar o aquecimento global”, afirma Clóvis. 

Direção contrária 

Para a professora de Ecologia e Conservação do Departamento de Botânica da 

UFPR, Márcia Marques, o PL “é infeliz tanto em qualidade quanto em propósito 

para a conservação da Mata com Araucárias”, indo em direção contrária ao que 

se esperaria para um plano de conservação de uma espécie ou de um bioma. 

“Ele faz uma confusão em termos de definição do objeto do PL. Existe grande 

insegurança jurídica, não tem como usar um documento de tão má qualidade 

para definir estratégias conservação de uma espécie e da floresta como um todo. 

Se existe um propósito do deputado para que haja preservação da araucária, 

não é esse caminho que ele deve seguir. Precisaríamos de uma estratégia muito 

mais ampla que envolvesse a conservação dos remanescentes de floresta, que 



abordasse regiões onde se poderia garantir a utilização de produtos não 

madeireiros dentro desses remanescentes e a garantia de uma produção de 

madeira em áreas realmente feitas para isso – o que já foi objeto de um outro 

PL”, afirma a professora. 

Em seu artigo 3º, o texto do PL autoriza a supressão de araucárias para o plantio 

de erva-mate nas áreas de Reserva Legal, o desenvolvimento da apicultura, a 

realização de pesquisas e a criação de tanques para piscicultura.  

A erva-mate (Ilex paraguariensis), no entanto, é uma espécie que se adaptou 

justamente para se desenvolver bem embaixo das copas das araucárias. De 

acordo com João de Deus, “seria até desproposital pensar em retirar a araucária. 

Isso, em tese, iria comprometer o bom desenvolvimento da erva-mate e gerar 

prejuízo.”  

A proposta também é problemática sob o aspecto legal. A Lei da Mata Atlântica 

define como livre a coleta de subprodutos florestais, como frutos, folhas ou 

sementes, desde que não coloquem em risco as espécies da fauna e flora. O 

Decreto 6.660/2008, que regulamenta a Lei da Mata Atlântica, por sua vez, veda 

a supressão ou corte de espécies nativas que integram a Lista Oficial de 

Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção.  

O argumento serve também para a questão do desenvolvimento de pesquisas e 

a criação de tanques de piscicultura. “O estímulo à pesquisa encontra previsão 

no artigo 7º da Lei da Mata Atlântica, sem vinculá-lo ao manejo de espécies 

ameaçadas”, afirma João de Deus, em documento de análise do PL. 

No caso da piscicultura,  “fica evidente que o citado ‘manejo’ se configura como 

‘corte’, visto que ao criar o tanque para piscicultura se projeta um outro uso do 

espaço, de todo incompatível com a manutenção dos espécimes de Araucaria 

angustifolia nele presentes”, conclui. 



A apicultura tampouco se beneficia da degradação da floresta. De acordo com o 

professor da UFSC, quanto maior o número de fragmentos florestais próximos, 

maior é a produtividade de mel.  

Questionado pelo Plural, o deputado autor o PL respondeu que o projeto estava 

sofrendo alterações e sendo atualizado.  

 

Mobilização 

Neste dia da Araucária, 24 de junho, ambientalistas se reuniram em ato 

presencial e on-line em defesa da Floresta com Araucária e do Patrimônio 

natural.  

  

Cerca de três toneladas de toras de araucárias, cortadas pela Prefeitura de 

Araucária por risco de queda, foram levadas até a frente da Assembleia 

Legislativa e o do Palácio Iguaçu em protesto à falta de políticas públicas que 

assegurem proteção à floresta.  

Durante o dia, foram realizadas lives no Instagram, promovidas pelo 

Observatório de Justiça e Conservação (OJC), pela cantora e compositora 

Raissa Fayet e pelo movimento #ParePresteAtenção. 

FONTE: https://www.plural.jor.br/noticias/poder/deputado-quer-liberar-corte-de-

araucarias-no-parana/ 
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