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QUALIDADE DA ÁGUA E PERCEPÇÃO AMBIENTAL NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO PASSAUNA 
 

Luiz Vasconcelos da Silva Filho1 & Maria Cristina Borba Braga2 
 

RESUMO --- A Bacia Hidrográfica do Rio Passaúna, Paraná - Brasil, por ser um dos maiores 
mananciais de abastecimento da cidade de Curitiba e Região Metropolitana, é uma área de grande 
interesse ambiental. No entanto, problemas ambientais como falta de esgotamento sanitário e 
crescimento populacional, conseqüentes de ocupações irregulares, têm afetado a área da bacia, 
contribuindo para a diminuição de sua qualidade ambiental. As causas antrópicas representam, 
portanto, um fator preponderante e têm na percepção ambiental os aspectos subjetivos de sua ação. 
Dessa observação, foi concebida uma pesquisa para avaliar a percepção ambiental dos moradores da 
bacia por meio da aplicação de um questionário, cujas respostas auxiliaram a compreensão da 
relação entre moradores e a bacia hidrográfica, tendo sido dado ênfase à qualidade da água e à 
percepção ambiental dos moradores. Os resultados observados apresentam-se como importante 
ferramenta para a tomada de decisões em educação ambiental não-formal, no âmbito desta bacia 
hidrográfica, que ainda é realizada de forma incipiente e isolada. 
 
ABSTRACT --- The Passauna River Basin, located in Parana State, Brazil, is one of the most 
important river basins for water supplying to Curitiba, the Capital city, and its Metropolitan Region. 
However, despite its importance, and in particular due to lack of sanitation and irregular land 
occupation, this river basin has faced some environmental problems, which affects, the drainage 
area, the water quality and, in particular, the riverine population. Therefore, when environmental 
perception is taken into consideration, the anthropogenic causes represent a preponderant factor. 
This research was carried out by means of the implementation of a questionnaire, whose results 
helped to identify the relationship between residents and the river basin, with emphasis on the 
results regarded to identifying public perception and the water quality. Thus, the main goal of this 
research was to assess environmental perception with regard to actions taken by both communities 
in various levels and public administration at local level. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

A ciência exerce forte influência no modo como as pessoas enxergam e se relacionam com o 

ambiente, de maneira que a tentativa de se aplicar conceitos de uma visão de mundo mecanicista, 

baseada na ciência cartesiana, a uma realidade que não pode mais ser compreendida de maneira 

fracionada se mostra incapaz de proporcionar soluções adequadas aos problemas sócio-ambientais 

presentes. Segundo Capra (1997), a nova visão de mundo, na qual o planeta é visto como um ser 

vivo, e não mais como uma máquina, apresenta uma realidade de múltiplas interações, em que 

aspectos que antes eram deixados de lado pela ciência, como a subjetividade e a incerteza, hoje 

retornam para estabelecer conexões mais amplas, porém conscientes dos seus limites. 

Desta forma, Morin (2004), indica que o aspecto que pode ser considerado como norteador 

dessa nova visão sobre relações sócio-ambientais, é o de que nenhuma das ciências é redutível à 

outra, mas que a grande questão é encontrar o difícil caminho de inter-articulação entre as ciências, 

que possuem linguagem e conceitos próprios que não podem ser transferidos de uma à outra. 

O processo de expansão urbana sem adequação ao ordenamento territorial, juntamente com a 

falta de reflexão e entendimento crítico por parte da população sobre as relações existentes entre ser 

humano e ambiente, e entre os próprios habitantes, levou as cidades e, consequentemente a 

sociedade, a uma crise sócio-ambiental de várias dimensões. Crise que trouxe uma série de novos 

desafios às populações na tentativa de resolver os problemas encontrados.  

Portanto, o meio ambiente urbano não pode ser compreendido apenas fisicamente, mas sim 

por meio de um conjunto de dimensões econômicas, culturais, políticas, espaciais, entre outras, 

caracterizadas como produto das relações sociais de uma comunidade. No entanto, de acordo com 

Orth (2001), citada por Silva (2002), é a dimensão espacial, física, que sustenta e reconhece as 

características econômicas, sociais e culturais de uma população. O cenário urbano, ao mesmo 

tempo em que é o resultado da inter-relação de todas estas dimensões, é também quem aponta e 

provoca novos ciclos de relações. Segundo Machado (1997), esta visão fundamenta-se na inter-

relação e interdependência essencial de todos os fenômenos: físicos, biológicos, psicológicos, 

sociais e culturais. 

De acordo com Castello (1996), o programa internacional Homem e a Biosfera trouxe 

importante contribuição para o campo dos estudos ecológicos com o Projeto 13, que trata da 

percepção da qualidade ambiental. Contribuição considerada como um dos passos mais importantes 

na evolução da própria ciência ecológica por inserir, além dos aspectos físicos e biológicos, o ser 

humano na análise ambiental tomando a parcela imponderável existente na mente humana. 

Segundo Jacobi (1999), o estudo das características físicas do meio ambiente, com base em 

uma análise sistêmica, não faz sentido sem a junção dos aspectos de maior influência nesta relação 
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com o ambiente, que são os seres humanos envolvidos no processo. Desta forma, analisar a relação 

dos moradores com o ambiente no qual se encontram, e analisar a forma como ocorre esta relação, 

são questões essenciais para uma análise sistêmica do ambiente, de modo a possibilitar uma visão 

mais abrangente das relações sócio-ambientais. 

Portanto, Guimarães (2004), afirma que a análise da percepção ambiental que é construída por 

meio de interpretações mediadas pela cultura e por estímulos sensoriais, permite um auxílio na 

compreensão das inter-relações entre ser humano e meio ambiente. Desta forma, há o 

reconhecimento das condições ambientais por meio dos estímulos sensoriais, obtidos através dos 

processos perceptivos, e da cultura, de modo que, cada indivíduo, através de sua própria percepção, 

constrói uma compreensão diferente diante de cada experiência vivenciada. 

Neste contexto, a cidade de Curitiba e sua Região Metropolitana - RMC, cenário de grande 

expansão e crescimento populacional, possui como um de seus mananciais para abastecimento 

público o Reservatório do rio Passaúna, área importante a ser preservada, para possibilitar o 

fornecimento de água em quantidade e qualidade adequada à cidade. No entanto, conforme citado 

por Saunitti (2003), a qualidade ambiental da Bacia Hidrográfica do rio Passauna tem sido 

prejudicada pela falta de esgotamento sanitário e pela expansão urbana irregular. 

O presente artigo apresenta um estudo que relacionou análises de qualidade da água e 

percepção ambiental dos moradores da Bacia Hidrográfica do rio Passauna. Desta forma, a Bacia 

Hidrográfica do rio Passauna foi analisada não apenas por meio de parâmetros físicos, mas também 

pelas relações estabelecidas entre moradores e território. A análise da percepção ambiental torna-se 

uma ferramenta importante para aprofundar o conhecimento sobre esta questão, pois permite 

identificar padrões de percepção e relacioná-los com as ações e escolhas realizadas pela população.  

Os resultados obtidos pela pesquisa, apresentados de forma parcial neste artigo, poderão 

servir de base para o desenvolvimento de ações na Bacia Hidrográfica do rio Passauna, 

principalmente as que envolvam diretamente os moradores das áreas analisadas. 

 

2. A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PASSAUNA 
 

De acordo com Aisse et al. (1990), o rio Passauna localiza-se a oeste do município de 

Curitiba, formado por duas nascentes localizadas nas Serras de São Luiz do Purunã e Bocaina, a 

uma altitude de 1.040 m, e escoa em direção ao sul até desaguar no rio Iguaçu. A extensão total do 

rio Passauna é de 57 km, e sua bacia hidrográfica, localizada na região do Alto Iguaçu, entre as 

também sub-bacias do rio Verde e Barigui, engloba os municípios de Almirante Tamandaré, Campo 

Magro, Campo Largo, Curitiba e Araucária. A Bacia Hidrográfica do rio Passauna possui área total 

de drenagem de, aproximadamente, 216,68 km2.  
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A localização da Bacia Hidrográfica do rio Passauna é apresentada pela Figura 1. 

 

Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Passauna 

 

Segundo Saunitti (2003), o início da ocupação da Bacia Hidrográfica do rio Passauna data de 

1876, a partir da fundação da Colônia Tomás Coelho, no município de Araucária. A partir desta 

década, 1870, ocorreu a ocupação mais acentuada, incentivada pela cidade de Curitiba para a 

fixação de imigrantes em pequenas propriedades rurais em áreas próximas à cidade, formando o 

“cinturão verde”. Com o crescimento da cidade e região metropolitana a Bacia Hidrográfica do rio 

Passauna foi escolhida como uma das áreas para servir de fonte de abastecimento de água. 

Desta forma, conforme citado por Saunitti (2003), em 1985 iniciou-se a construção da 

Represa do rio Passauna sendo finalizada em 1989, porém o represamento da água apenas ocorreu 

em 1990. De acordo com Dias (1997), a represa localiza-se no município de Araucária a 

aproximadamente 10 km do rio Iguaçu, e insere-se na categoria de manancial de abastecimento de 

água de acordo com o Plano Diretor de Águas da Região Metropolitana de Curitiba. Segundo 

Andreoli (2003), o reservatório é responsável por 30% do abastecimento de água da RMC com uma 

produção de 2000 L/s.  

Conforme citado por Xavier (2005), desde a década de 1980, foram observados problemas de 

ocupação irregular nas margens do rio Passauna e de seus afluentes, além da presença de indústrias 

e, conseqüente lançamento de efluentes líquidos, como também da presença do Aterro Municipal da 

Lamenha Pequena, área de lançamento de lixiviado, localizado no município de Almirante 

Tamandaré, que está atualmente desativado. 
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 Outros problemas de degradação foram identificados pelo estudo realizado por Saunitti 

(2003), no qual foi observada alta taxa de produção de sedimentos transportados até o reservatório. 

Este transporte foi relacionado, principalmente, à erosão superficial do solo devido a ações 

antrópicas como plantio próximo às margens do reservatório, desmatamento de fundos de vales e 

zonas ribeirinhas, plantio e pastagens em solos com alta declividade, entre outros aspectos.  

Além disso, conforme citado por Andreoli (2003), a Bacia Hidrográfica do rio Passauna é 

transposta pela BR-277 e pela Estrada do Cerne, situação que oferece risco pela possibilidade de 

ocorrer acidentes com transporte de cargas, como também pela possibilidade de expansão do 

crescimento populacional ao longo destes eixos, pressão exercida pelos municípios de Curitiba e 

Campo Largo. 

A estimativa populacional da Bacia Hidrográfica do rio Passauna de acordo com Xavier 

(2005), para o ano de 2005 foi de aproximadamente 57.248 habitantes para o total de loteamentos 

aprovados, localizados em 70% no município de Curitiba, 16% no município de Campo Largo, 9% 

em Campo Magro e 4% em Araucária. A população situada em loteamentos irregulares é de 

aproximadamente 3.000 famílias. Segundo o IPPUC (2007) citado por Xavier (2005), praticamente 

a totalidade dos loteamentos existentes na Bacia Hidrográfica do rio Passauna possui água tratada, e 

do volume total de esgotos gerados aproximadamente 26% são coletados e desviados do curso do 

reservatório. Apesar de haver coleta domiciliar de lixo de modo satisfatório na bacia, nos locais 

mais afastados e em áreas de invasão, verifica-se o descarte de lixo junto às vias públicas e nas 

margens dos rios. 

A dinâmica de ocupação na Área de Proteção Ambiental do Passauna deveria ser nula devido 

às restrições à ocupação impostas pela legislação, no entanto, de acordo com Saunitti (2003), 

verificam-se áreas em que ocorreram expansão territorial de áreas domiciliares, o que pode 

ocasionar impactos à principal finalidade da bacia que é o abastecimento de água. 

Ao contrário da região na qual se encontra a APA Estadual do rio Passauna, a porção da bacia 

situada a jusante do Reservatório possui forte dinâmica de ocupação, regular e irregular que confere 

uma série de impactos à região. No decorrer da pesquisa pôde-se presenciar a instalação e o 

“desenvolvimento” de uma ocupação irregular próxima a área do reservatório, desde o início da 

invasão com a limpeza do terreno e instalação das primeiras casas de madeira, até a construção de 

fundações para casas de alvenaria.  

Em relação à ocupação territorial na Bacia Hidrográfica do rio Passauna, esta é composta de 

forma bastante heterogênea, com presença de agricultores, moradores urbanos de classes baixa e 

média, chacareiros, colonos, além de áreas industriais, área de preservação, e o Aterro Municipal da 

Lamenha Pequena.  
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A Bacia Hidrográfica do rio Passaúna, mesmo sendo um local que possui prioridade para 

preservação devido ao Reservatório do Passaúna e a sua Área de Preservação Ambiental, segundo 

Saunitti (2003) tem enfrentado problemas de poluição de rios e ocorrência de ocupações irregulares 

que acabam por influenciar para uma queda da qualidade ambiental da bacia hidrográfica.  

 

3. METODOLOGIA 
 

A proposta metodológica adotada divide-se em duas etapas: (a) a primeira, constituída pela 

análise da qualidade da água, na qual os dados monitorados foram analisados com base nos valores 

limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005; e a (b) segunda, refere-se à análise da 

percepção ambiental dos moradores da bacia, que foi possibilitada pela avaliação dos resultados 

produzidos pela aplicação de questionário estruturado.  

 

3.1. Análise da Qualidade de Água 
 

O monitoramento da qualidade da água nos pontos de amostragem foi realizado por meio dos 

seguintes parâmetros: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), demanda química de oxigênio (DQO), nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, fósforo total e 

turbidez. 

Todas as análises dos parâmetros físico-químicos foram realizadas no Laboratório de 

Engenharia Ambiental Prof. Francisco Borsari Netto - LABEAM, do Departamento de Hidráulica e 

Saneamento da UFPR. A análise e a interpretação dos resultados foram realizadas por tabulação e 

interpretação de gráficos e cálculos. 

O método de escolha dos pontos amostrais priorizou a representatividade das contribuições, 

tanto em termos dos componentes antrópicos como físico e biológico do sistema como um todo. 

Esta escolha baseou-se na localização de pontos amostrais em que pudessem ocorrer influências 

significativas devido ao uso e ocupação do solo, como também locais de grande importância para a 

bacia, como o ponto de maior aporte de água para o reservatório. No total, foram especificados 

cinco pontos de amostragem, 3 a montante do reservatório (P1, P2 e P3) e 2 a jusante deste (P4 e 

P5).  

Os pontos amostrais são apresentados pela Figura 2.  

O ponto P1 localiza-se no município de Campo Magro e está situado nas proximidades de 

uma área urbana residencial.  

O ponto P2 localiza-se no município de Curitiba a jusante da BR-277, principal estrada que 

atravessa a Bacia Hidrográfica do rio Passauna.  
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Figura 2 – Localização dos pontos de amostragem 

 

O ponto P3 localiza-se na divisa entre os municípios de Curitiba e Campo Largo, a jusante da 

única ponte existente sobre o Reservatório do Passauna. 

O ponto P4 localiza-se no município de Araucária, a jusante da saída de água do Reservatório 

do Passauna, situado próximo a uma área urbana residencial.  

O ponto P5 localiza-se no município de Araucária quase na confluência com o rio Iguaçu, 

situado nas proximidades de uma área urbana residencial.  

A análise dos resultados de qualidade da água foi realizada com base na identificação das 

violações dos valores dos parâmetros determinados em relação aos valores limites estabelecidos 

pela Resolução CONAMA nº 357/05. Assim, os pontos mais comprometidos foram identificados de 

acordo com o número de violações registradas.  

 

3.2. Análise da Percepção Ambiental dos moradores 
 

O instrumento utilizado para a análise da percepção ambiental foi a aplicação de um 

questionário estruturado, que teve por objetivo identificar a relação entre os moradores e o território 

no qual se encontram. 
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O questionário é composto por um total de 69 perguntas e uma questão na qual o entrevistado 

é convidado a desenhar e/ou escrever a resposta solicitada. As questões abordaram 8 eixos 

principais: perfil sócio-econômico, visão de meio ambiente, questões gerais, ação ambiental, 

questões políticas, qualidade ambiental, educação ambiental, e finalização. A construção do 

questionário propôs uma abordagem bastante ampla na qual foram abordadas questões externas do 

âmbito estritamente ambiental.  

A Tabela 1 apresenta a estrutura do questionário.  

  

Tabela 1 – Estrutura do Questionário de Percepção Ambiental 

Sub-temas 
Numeração das 

questões Enfoque principal 

Perfil sócio-
econômico 

1 a 10 
Análise das características sócio-econômicas 

dos moradores  

Visão sobre meio 
ambiente 

SN 
Análise sobre a visão de meio ambiente 

existente dos moradores, observando se restrita 
ou abrangente 

Questões gerais 11 a 42 
Análise sobre questões gerais relacionadas a 
meio ambiente (percepções, termos técnicos, 

conhecimentos gerais) 
Ação ambiental 43 a 51 Análise da relação entre morador e ambiente  

Questões políticas 52 a 54 
Análise relativa à questão política e 

participação popular 

Qualidade ambiental 55 a 62 
Análise das percepções dos moradores sobre o 

território  

Educação ambiental 63 a 67 
Análise sobre atividades de educação 

ambiental observadas 
Finalização 68 a 69 Análise dos moradores sobre a entrevista 

SN: Sem numeração 
 

A aplicação do questionário foi realizada de maneira a possibilitar a maior diversidade 

possível dos moradores inseridos na bacia. Deste modo, todas as campanhas para a aplicação foram 

realizadas aos sábados. Desta forma, criou-se a possibilidade de participação de trabalhadores(as), 

donos(as) de casa, estudantes, entre outros.  

O universo da pesquisa adotado foi o de moradores urbanos, com residência permanente, 

localizados próximos aos pontos amostrais de qualidade da água, tendo sido, portanto, definidas 5 

áreas para a aplicação dos questionário de percepção ambiental. Determinadas as áreas de 

aplicação, foi facultada aos responsáveis pela aplicação dos questionários, a escolha específica das 

casas que estivessem nos limites estabelecidos para cada área específica. No total foram 

entrevistados 45 pessoas, divididas em 9 moradores por área.  

A Figura 3 apresenta a localização das áreas de aplicação do questionário. 
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Figura 3 – Localização das áreas de aplicação do questionário 

 

As respostas obtidas pela aplicação do questionário, por meio de questões objetivas e abertas, 

foram tabuladas em planilha de Excel, de modo que as respostas objetivas foram analisadas 

conforme os valores agregados a cada opção existente nas perguntas. As questões abertas, devido à 

grande possibilidade de respostas, foram agrupadas em “grupos-chave” que agregaram respostas 

que possuem o mesmo tema principal. Desta forma, possibilitou-se a ordenação e mensuração das 

respostas obtidas pelas questões abertas e uma análise mais concisa dos pontos de vista 

apresentados pelos moradores. 

 

4. RESULTADOS 
 
4.1. Análise da Qualidade da Água 
 
 

A análise da qualidade de água foi realizada com base nos dados obtidos de cinco pontos 

amostrais distribuídos ao longo do rio Passauna, cuja localização priorizou a proximidade de áreas 

domiciliares e outros pontos estratégicos, como a entrada e saída do Reservatório do rio Passauna e 

a confluência entre a BR-277 e o rio Passauna. A análise dos parâmetros físico-químicos de 

qualidade da água foi realizada com base nos dados obtidos, por meio de seis coletas realizadas no 

rio Passauna no ano de 2008, em um período total de nove meses. 
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O rio Passauna, de acordo com a Portaria SUREHMA3 nº 020/92, de 12 de maio de 1992, é 

classificado como rio pertencente à Classe 2. Desta forma, os dados de qualidade da água obtidos 

foram analisados com base nos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357 de 2005, 

para rios de Classe 2. A síntese dos dados foi realizada com base nas violações dos valores obtidos 

em relação aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05.  

A Tabela 2 apresenta o quadro de violações de cada ponto amostral, sendo, portando, 

estabelecidas as áreas mais comprometidas da Bacia Hidrográfica do rio Passauna, em termos de 

qualidade da água.  

 

Tabela 2 – Quadro de violações 

Quadro de violações 
Pontos de amostragem Parâmetros violados Nº violações % violação* 

P1 

DBO5
20 2 9,0 

OD 1 19,6 
Fósforo Total 2 15,0 

Turbidez 1 108,0 

P2 
DBO5

20 1 19,8 
OD 1 14,4 

Turbidez 1 288,0 

P3 
OD 2 10,8 

Fósforo Total 4 100,0 
P4 OD 2 22,8 

P5 
DBO5

20 1 50,4 
OD 6 48,6 

Fósforo Total 3 26,7 
*% da violação observada acima do valor estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05 
 

De acordo com o número de violações observadas para cada parâmetro, com base nos valores 

limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/91, os pontos amostrais foram 

caracterizados segundo o grau crescente de comprometimento: P4, P3, P2, P1, e P5. 

 
4.2. Análise da Percepção Ambiental dos Moradores 
 
 

A análise da percepção ambiental dos moradores sobre as relações existentes na Bacia 

Hidrográfica do rio Passauna, foi realizada com base nos resultados obtidos por meio da aplicação 

de 45 questionários, distribuídos nas cinco áreas de análise adotadas. A aplicação dos questionários, 

contou com a participação de voluntários, e foi realizada sempre aos sábados, no intuito de 

possibilitar a participação da maior diversidade de moradores possível. O período de aplicação do 

questionário foi de novembro de 2008 a janeiro de 2009. 

                                                           
3 Denominação do Instituto Ambiental do Paraná - IAP até 1992. 
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Todas as respostas obtidas pela aplicação dos questionários foram compiladas em planilhas 

Excel, que foram organizadas de acordo com a área de análise. O questionário foi composto por 

questões objetivas, que foram compiladas de acordo com o número de respostas para cada 

alternativa, e por questões abertas, nas quais as respostas foram compiladas em grupos temáticos 

para a sintetização das respostas e indicação de tendências. 

A Figura 4 apresenta a distribuição dos entrevistados por faixa de renda. 

 

 

Figura 4 – Distribuição dos entrevistados por faixa de renda 

 

 Como  pode ser observado, as áreas P2 e P3 apresentaram o maior número de moradores 

com a menor faixa de renda observada, que é de 1 a 2 salários mínimos, ambas com 3 moradores, 

enquanto as áreas P1 e P2 apresentaram o maior número de moradores com a maior faixa de renda, 

acima de 8 salários mínimos, com 4 e 2 moradores, respectivamente. O número de moradores que 

possui renda estimada entre 2 a 4 salários mínimos predominou na maioria das áreas, 

principalmente na área P5 que apresentou 7 moradores com renda nesta faixa. Na análise do gráfico 

observa-se que a área com menor índice sócio-econômico entre os entrevistados é a área P5, que 

não apresentou moradores com renda acima que 4 salários mínimos. A área P1 apresentou a maior 

desigualdade entre as áreas, com 5 moradores na faixa de 1 a 4 salários mínimos, e 4 moadores na 

faixa de 8 ou mais salários mínimos, enquanto as áreas P3 e P4 apresentaram maior equilíbrio entre 

as faixas de renda, com números próximos de moradores distribuídos nas faixas de 1 a 8 salários 

mínimos. 

A Figura 5 apresenta a distribuição dos entrevistados por grau de instrução. 

A análise da Figura 5 permite identificar que o maior número de moradores, 13, apresentou 2º 

grau completo, seguido por 1º grau incompleto com 12 moradores, 1º grau completo com 11 

moradores e 2º grau incompleto com 6 moradores. As áreas que apresentaram o maior número de 

moradores com grau de instrução mais elevado foram as áreas P1, P2 e P4, com 44,4% dos 



12 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

moradores que possuíam 2º grau completo ou mais, enquanto as áreas P3 e P5 apresentaram o 

maior número de moradores com baixo grau de instrução, as duas com 66,7% dos moradores que 

possuíam 1º grau completo ou menos. As duas únicas áreas que apresentaram moradores cursando o 

nível superior foram as áreas P1 e P4, e não houve ocorrência de moradores com pós-graduação ou 

curso superior completo. 

 

 

Figura 5 – Distruição dos entrevistados por grau de instrução 

 

A Figura 6 apresenta as respostas à pergunta “Você se preocupa com problemas ambientais? 

Por que?”. 

 

 

Figura 6 – Preocupação dos moradores quanto a problemas ambientais 

 

A análise da Figura 6 permite identificar que somente as áreas P2 e P5 apresentaram 

moradores que disseram não se importar com problemas ambientais, totalizando apenas 2 

moradores. Os dados apresentados mostraram como a questão ambiental está difundida entre os 
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moradores entrevistados, e de como existe o reconhecimento por parte dos moradores sobre a 

necessidade de ter um ambiente equilibrado.  

A Figura 7 apresenta as respostas à pergunta “Qual o maior problema ambiental do seu bairro 

ou região?”. 

 

 

Figura 7 – Maior problema ambiental do bairro ou região 

  

Observa-se que esta questão trouxe um olhar sobre situações cotidianas, relacionadas a 

aspectos do dia-a-dia dos moradores, o que possibilitou a identificação de problemas específicos 

referentes a cada área de análise.  

Os problemas relacionados a lixo e limpeza do bairro foram citados principalmente por 

moradores da área P1, tendo sido também citados problemas relacionados à qualidade da água, 

poluição e vizinhança. Na área P2 os moradores citaram principalmente três aspectos, a poluição da 

água, os problemas ralacionados a lixo e limpeza do bairro, e a indicação de que não existem 

problemas ambientais no bairro. Esta última afirmação apresentou o maior número de citações entre 

todas as áreas analisadas, o que coloca a questão do bairro possuir adequada qualidade ambiental. 

Na área P3 não ocorreu uma definição de problemas ambientais principais, tendo sido citado uma 

variedade de problemas. Problemas relacionados às indústrias, e consequente impacto na qualidade 

do ar, foram enfatizados principalmente por moradores da área P4. Na área P5, o problema mais 

citado foi a questão do lixo e limpeza do bairro, sendo também citados uma série de problemas, da 

mesma forma que na área P3, relacionados a água e esgoto, poluição, indústrias, entre outros.  

A Figura 8 apresenta as respostas à pergunta “Você sabe o que é um manancial?”. 
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Figura 8 – Conhecimento sobre manancial 

 

A análise da Figura 8 permite observar que nas áreas P1, P2 e P5 predominaram moradores 

que responderam não saber o que é um manancial, enquanto apenas 3 moradores, destas áreas 

responderam “sim”. Nas áreas localizadas próximas ao Reservatório do rio Passauna ocorreram os 

maiores índices de respostas afirmativas, no qual a área P3 obteve o maior número de citações 

registradas, seguido pela área P4, resultado que mostra a influência do local em que os moradores se 

encontram sobre o conhecimento relacionado a questões ligadas ao reservatório. 

A Figura 9 apresenta as respostas à pergunta “Você economiza água em casa? Se sim, 

como?”. 

 

 

Figura 9 – Economia de água 

 

A análise da Figura 9 permite observar que somente três moradores, localizados nas áreas P1, 

P2 e P3, disseram não realizar economia de água. As ações mais citadas para economia de água 

foram relacionadas à diminuição do desperdício, seja na lavagem de calçadas, por fechar a torneira 

para escovar os dentes, pela identificação e conserto de vazamentos, entre outras ações, que foram 

citadas principalmente por moradores das áreas P1, P2 e P5. A segunda ação de economia mais 
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citada foi o reaproveitamento de água, que ocorre quase que unicamente pela utilização da água da 

máquina de lavar para usos diversos como a lavagem de calçadas e carros, ação citada 

principalmente por moradores residentes em P3. Outros ações citadas para economia de água, 

porém de maneira não tão expressiva, foram a reunião de afazeres, como por exemplo, a lavagem 

de roupas apenas no final de semana, e a tentativa de se evitar gastos, como por exemplo a decisão 

de não lavar a calçada com água. 

A Figura 10 apresenta as respostas à pergunta “Com relação aos rios, qual a sugestão para 

melhorar a qualidade destes?”. 

 

 

Figura 10 – Sugestão dos moradores para melhorar as qualidades dos rios 

 

A análise da Figura 10 permite observar que a realização de ações relacionadas à questão do 

esgoto foi o item mais citado entre todos os aspectos levantados pelos moradores, principalmente 

pelos moradores localizados nas áreas P1 e P3. O segundo item mais citado foi a realização de 

ações relacionadas à questão do lixo, que foram citadas em maior número pelos moradores 

localizados nas áreas P1 e P4. Dois aspectos citados pelos moradores se diferenciaram das questões 

usualmente relacionadas, que foram as citações relacionadas a presença de áreas verdes, e as 

relacionadas ao cuidado e conscientização das pessoas sobre as questões ambientais. Estas 

indicações mostraram uma compreensão mais abrangente dos moradores sobre as influências 

diretas e indiretas na qualidade de água. As citações que não se encaixaram em nenhum dos grupos 

foram agrupadas no item “outros”, que reuniu aspectos como a necessidade da retirada de algas, o 

cuidado com o lançamento de agrotóxicos, a maior fiscalização para inibir a poluição, a retirada das 

casas localizadas próximas aos rios, entre outros aspectos. 
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A Figura 11 apresenta as respostas à pergunta “O que fazer para aumentar a participação das 

pessoas em campanhas de conscientização socioambiental?”. 

 

 

Figura 11 – Participação em campanhas socioambientais 

 

A análise da Figura 11 permite observar que existe uma carência de informações relacionadas 

à questões ambientais pelos moradores, situação indicada pelo grande número de citações aos itens 

“informação e divulgação” e “reuniões e palestras”, com 15,5% e 24,4%, respocetivamente. A 

realização de ações em educação e o incentivo e estímulo para envolvimento com a questão 

ambiental também são situações apontadas pelos moradores, porém em menor número, com a 

incidência de 8,9% de citações para ambas. 

Uma quantidade considerável de entrevistados, 24,4%, não soube indicar o que poderia ser 

realizado para aumentar a participação das pessoas em campanhas de conscientização sócio-

ambiental, aspecto verificado principalmente por moradores residentes nas áreas P2 e P5. Os 

moradores presentes na área P1 apresentaram idéias bastante diversificadas, que foram agrupadas 

no item “outros”, e tiveram respostas como a aplicação de multas mais rigorosas para quem 

prejudicar o meio ambiente, ou a isenção de impostos para pessoas que cooperam com as ações 

ambientais, entre outras questões. 

 

5. CONCLUSÃO 
 

A análise da qualidade da água permitiu identificar o grau de poluição dos cinco pontos 

amostrais, com base no número de violações observadas para cada parâmetro, de acordo com os 

valores limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/91. Desta forma, o grau crescente 

de comprometimento é apresentado pela seqüência: P4, P3, P2, P1, e P5. Observa-se que o ponto 
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menos poluído, P4, e o ponto mais poluído, P5, localizam-se a jusante da Represa do rio Passauna, 

o que apresenta grande impacto no trecho do rio Passauna entre estes dois pontos.  

Em relação à percepção ambiental dos moradores, observou-se que além do nível de 

escolaridade e de renda dos moradores, o local em que os moradores residem é fator relevante para 

a percepção ambiental, devido, principalmente à proximidade com determinados locais, por 

exemplo, a Represa do rio Passauna.  

Os moradores entrevistados apresentaram conscientização bastante difundida quanto à 

economia de água. No entanto, foi observado que não há praticamente nenhuma outra ação, por 

parte dos moradores relacionada à questão ambiental, tanto na participação em grupos ou 

associações, como na existência de uma pró-atividade dos moradores para realização de ações nos 

bairros em que residem.  

Uma das principais necessidades identificadas, aspecto citado de maneira enfática por grande 

parte dos moradores de todas as áreas analisadas, foi a falta de informações, de maneira geral, sobre 

a questão ambiental. Os resultados mostraram que existe grande interesse por parte dos moradores 

sobre este tipo de informação, porém, a existência de ações e atividades relacionadas ao tema, foi 

identificada como insuficiente, e não promove maior envolvimento dos moradores.  

Em relação à Educação Ambiental Não Formal, foi observado que as respostas ao 

questionário mostraram que as necessidades dos moradores vão muito além do fornecimento de 

informações sobre economia de água, energia e separação de lixo, aspectos já incorporados pela 

população. Desta forma, é posto um novo desafio, que está relacionado à implementação de ações 

para a participação dos moradores na gestão do local em que residem. 

O grau de valorização do ambiente pelos moradores mostrou-se intrinsecamente relacionado 

ao nível de escolaridade, ao nível sócio-econômico, às características culturais, às características 

políticas, ao trabalho realizado, ao local de moradia, entre uma série de outros aspectos. Desta 

forma, as ações governamentais não podem ser restritas a investimentos em infra-estrutura, mas 

devem também abranger ações localizadas de interação e cooperação com a população. 
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