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Resumo – O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é um processo de gerenciamento direcionado a 
resolver, mitigar e/ou prevenir os problemas de caráter ambiental com o objetivo de promover a 
sustentabilidade. Partindo dessa premissa, o SGA é uma metodologia passível de ser aplicada na 
gestão de bacias hidrográficas urbanas. A metodologia foi aplicada na Bacia Hidrográfica Urbana 
do Rio Lavapés, afluente direto do Rio Iguaçu, localizada no Município de São José dos Pinhais, 
região metropolitana de Curitiba/PR. Este relato descreve a aplicação do SGA, baseada na Matriz 
de Leopold e nas ferramentas da qualidade Diagrama de Pareto, 5W1H, Ciclo PDCA e “QC 
STORY”. Na matriz de Leopoldo são indicados os impactos ambientais e as ações mitigadoras. 
Com a utilização das ferramentas da qualidade foi possível identificar nos Planos de Ações 
Gerenciais, para as ações mitigadoras, os responsáveis por ações além de estabelecer um 
cronograma físico de implementação. 
 
 
 
 
Abstract – The Environmental Management System (EMS) is a management process directed to 
solve, mitigate and / or prevent problems related to the environment in order to promote 
sustainability. From this premise, the EMS is a methodology that can be applied in the management 
of urban watersheds. The methodology was applied in the Urban River Basin Lavapés, direct 
tributary of the Iguaçu River located in the city of St. Joseph of the Pines, the metropolitan region of 
Curitiba / PR. This report describes the implementation of EMS based on the Leopold Matrix and 
the quality tools Pareto Diagram, 5W1H, PDCA Cycle and "QC Story." In Leopold matrix indicates 
the environmental impacts and mitigation actions. With the use of quality tools was identified in the 
Management Action Plans for mitigating actions, those responsible for actions and establishing a 
time schedule for implementation.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A análise ambiental de Bacias Hidrográficas deve ser aprimorando, com a implantação de 

processos de gestão. O crescimento urbano concentrado e acelerado é uma das causas para a sua 

aplicação, bem como a possibilidade de aplicação de ferramentas da qualidade e modelos 

gerenciais.  

As cidades ao longo da história, estão alterando a Lei de Uso e Ocupação do Solo, 

possibilitando a construção e ocupação que abriguem uma maior quantidade de pessoas. Nesse 

contexto, o aumento do volume e as características físicas, químicas e biológicas dos resíduos 

líquidos, gasosos e sólidos não são os mesmos que foram considerados na elaboração dos projetos 

dos Planos Diretores dos Centros Urbanos. 

 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

 

 Segundo ASSUMPÇÃO (2005), “o SGA é uma ferramenta através da qual pode-se 

demonstrar como a organização gerencia suas obrigações ambientais e como as falhas e a 

conseqüente busca de soluções são administradas.” 

 O SGA, utilizando as ferramentas da qualidade como o método de controle de processo, 

possibilita uma melhor análise e gerenciamento das diversas rotinas gerenciais. O  método de 

controle de processo utilizado foi o PDCA (Plan, Do, Check, Action), que é composto por quatro 

fases básicas: planejar, executar, verificar e atuar corretivamente. O método deve ser sempre 

reutilizado, visando uma melhoria contínua, recebendo a especificação gerencial de rodar o  Ciclo 

PDCA. 

 O Método da Análise denominado de Diagrama de Pareto permite segmentar uma 

determinada análise em partes, para uma tomada de decisão de resolução do problema de maior ao 

menor impacto, identificando prioridades, tornando o processo mais eficiente. 

 O Método de Solução de Problemas está baseado na análise de processos, objetivando 

determinar a causa fundamental de um problema, determinado item de controle. A tabela 01 a 

seguir, representa as fases e os respectivos objetivos dos métodos de soluções de problemas, 

fundamentados no método japonês da JUSE (Union of Japanese Scientists end Engineers) 

denominado de  “QC STORY”. 
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TABELA 01:  MÉTODO DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS – “QC STORY” 

PDCA Fluxo-
grama 

FASE OBJETIVO 

 
 
 

P 

1 Identificação do problema Definir claramente o problema e reconhecer sua 
importância 

 
2 

 
Observação 

Investigar as características específicas do problema 
com uma visão ampla e sob vários pontos de vista. 

3 Análise Descobrir as causas fundamentais 
 

4 
 

Plano de Ação 
Conceber um plano para bloquear as causas 
fundamentais 

D 5 Ação Bloquear as causas fundamentais 
 

C 
6 Verificação Verificar se o bloqueio foi efetivado 

 
“tomada de decisão” 

Não ocorreu a verificação, retorna ao passo 2 
Ocorre a verificação, ir ao passo 7. 

 
A 

7 Padronização Prevenir contra o reaparecimento do problema 
8 Conclusão Recapitular todo o processo de solução do problema 

para trabalho futuro 
Fonte: CAMPOS (1999) 

 

5W1H 

O Método de gestão da qualidade denominado de 5W1H, foi desenvolvido como uma 

ferramenta gerenciaal, na tabela 02, estão representados os quesitos. 

TABELA 02:  MÉTODO DE GESTÃO DA QUALIDADE – 5W1H 

5W1H Quesitos 

Who (Quem) / 
Responsabilidades  

• Quem executa?  
• Quem gerencia?  

• Quem participa das decisões? 

What (O Que) / 
Etapas  

• Quais são as entradas e saídas?  
• Quais são os indicadores?  
• Quais são as metas?  
• Quais são os problemas?  
• Quais são as Tecnologias?  

When (Quando) / 
Tempo  

• Quando é planejado?  
• Quando é executado?  
• Quando é avaliado?  

Where (Onde) / 
Local  

• Onde é planejado?  
• Onde é executado?  
• Onde é avaliado?  

Why (Porque) / 
Justificativa  

• Porque esse processo?  
• Para que esse processo?  

How (Como) / 
Método  

• Como é planejado?  

• Como é executado?  

• Como é avaliado?  
• Como está o desempenho?  

                                       Fonte: CAMPOS (1999), adaptado. 
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Matriz de Leopold 

A Matriz de Leopold é um método avaliativo dos impactos ambientais potenciais de um 

projeto no ambiente. O sistema foi elaborado sobre uma matriz onde nas colunas são 

representadas as várias atividades do projeto, e nas linhas os vários fatores ambientais a serem 

considerados. As interseções das colunas com as linhas indicam o valor e a importância do 

impacto ambiental de cada atividade em cada fator ambiental. 

As medidas numéricas que representam o valor e a importância tendem a ser relacionadas, 

mas não necessariamente correlacionar diretamente. O valor pode ser mensurado nos termos de 

quanto a área é afetada pelo desenvolvimento, mas a importância é uma medida mais subjetiva.  
 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 
2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo do presente trabalho foi a Bacia Hidrográfica do Rio Lavapés, localizada no 
Município de São José dos Pinhais, pertencente à Região Metropolitana de Curitiba/PR. A área da 
bacia hidrográfica é de 3 ha 

O local foi escolhido levando em consideração as características históricas, pelas suas 
condições geográficas, pelas suas dimensões, pela facilidade de obtenção de dados e por suas águas 
contribuírem diretamente como um afluente do Rio Iguaçu, que é uma das principais bacias 
hidrográficas do Estado do Paraná. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Lavapés está totalmente localizada na área central do 
Município de São José dos Pinhais/PR, sendo classificado como um rio urbano. A nascente está 
localizada nas proximidades da Rua Barão do Cerro Azul e a sua foz no Rio Iguaçu. 

O rio é totalmente canalizado na região central do Município, aproximadamente 1.000 m, 
correndo livremente após a Rua Scharfenberg de Quadros, depositando as suas águas no Rio 
Iguaçu, aproximadamente 3.000 m.  Na figura 01,  é possível observar o local onde o rio deixa de 
ser canalizado. 

 

            

FIGURA 01: Rio Lavapés, final da porção canalizada. Rua Scharfenberg de Quadros 
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Na figura é possível visualiza a existência de uma grande quantidade de resíduos sólidos, 

restos de construção e esgoto doméstico. Além da má conservação do leito do rio, bem como das 
suas margens e a não existência de dissipadores de energia. 

 
Na figura 02, também próximo a rua Scharfenberg de Quadros é possível visualizar a 

existência de resíduo sólidos, restos de tubulações de drenagem e esgoto doméstico. 
 
 

 
FIGURA 02: Rio Lavapés, resíduos sólidos 

 
 
 

Na região que o rio Lavapés intercepta a rua Padre Bittencourt, foi observado a existência de 
pontos de contribuição de esgoto in natura, conforme visto na figura 03. 

Neste local é possível observar uma grande concentração de matéria orgânica, lodo de 
esgoto e odor característico. 

 

 

FIGURA 03: Rio Lavapés, contribuição de esgoto 
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Na figura 04, destaca-se a execução de obras de contenção lateral, a existência de ocupações 
irregulares e aterro irregular sobre o leito canalizado do rio. 

 

 

 

FIGURA 04: Rio Lavapés, porção canalizada 

 
 

 O Rio Lavapés, recebeu este nome, pois segundo a história, os moradores que habitavam na 
outra margem do rio, após caminhar de pés descalços sobre ruas cheias de lama, lavavam nos no 
rio, para depois colocar os calçados e ir para a igreja, a escola ou para Curitiba. 
 
 Na visita de campo foi verificado as péssimas condições que se encontra o rio contribuindo 
com a poluição do Rio Iguaçu, um dos principais rios do Estado do Paraná. O presente estudo visa 
despoluir o Rio Lavapés, através de uma força conjunta entre os órgãos governamentais e não 
governamentais, buscando revitalizar o rio e a história do Município de São José dos Pinhais. 
 
 
 

2.2 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

A gestão sustentável dos recursos hídricos necessita de um conjunto mínimo de 
instrumentos principais, devendo possuir uma base de dados confiáveis, informações socialmente 
acessível, definições claras dos direitos de uso, o controle dos impactos sobre os sistemas hídricos e 
um processo de tomada de decisão eficiente. 

Os sistemas de gestão dependem de instrumentos que possam ser desenvolvidos e aplicados 
de forma a atender às expectativas e aos desejos da sociedade, nos limites das bacias hidrográficas, 
garantindo a sustentabilidade, no médio e longo prazo. Apenas com a plena e concreta aplicação 
dos instrumentos de gestão é que se pode avaliar se o sistema de gestão está implantado e qual seu 
grau de eficácia.  
 A aplicação das diretrizes passíveis de adesão progressiva será definida sobre objetos de 
gestão compartilhada que venham a ser estabelecidos no âmbito de competências comuns. São 
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objetos de gestão compartilhada os componentes das políticas e programas de drenagem urbana, 
resíduos sólidos, abastecimento de água, esgotamento sanitário, preservação de mananciais e uso e 
ocupação do solo. O grande desafio dos planos de bacia é harmonizar as condutas dos diferentes 
agentes, que têm responsabilidades no aproveitamento de recursos hídricos. 
  
 

a. Matriz de Leopold 
 

A Matriz Leopoldo foi adaptada ao estudo de caso referente para identificar os problemas do 
Rio Lava-Pés e propor ações mitigadoras através de plano de ação, para cada ação impactante. 

Na análise dos impactos ambientais e das ações mitigadoras foram avaliadas nos seguintes 
meios: água, vegetação, clima, solo, vida animal e população direta. Na metodologia, cada impacto 
ambiental ou ação mitigadora, foi ponderada seguindo a seguinte identificação: 

• Pouca Influência em relação ao meio analisado: Peso 1; 
• Média Influência em relação ao meio analisado: Peso 2; 
• Muita Influência em relação ao meio analisado: Peso 3. 

 
a.1. Ações Impactantes 
 

Neste sentido, o quadro 01, representa as ações impactantes em cada meio, levando em 
consideração a análise visual e a ponderação já especificada, conforme a influência em relação ao 
meio, já citada. 
 
 

QUADRO 01: Matriz de Leopold ao Estudo de Caso do Rio Lavapés 
 

AÇÕES IMPACTANTES 

Itens Descrição Água Vegetação Clima Solo 
Vida 

Animal 
População 

Direta Total 

1 
Rio 

canalizado 
3 3 1 3 3 2 15 

2 Esgoto 3 3 1 3 3 3 16 

3 Mata Ciliar 3 3 1 3 3 1 14 

4 Vetores (rato) 
3 1 1 2 3 3 13 

5 
Produtos 
Químicos 

3 3 1 3 3 3 16 

6 Resíduos 3 3 1 3 3 2 15 

7 Erosão 3 3 1 3 3 2 15 

TOTAL GERAL 104 
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a.2. Ações Mitigadoras 
 

Analisando as ações impactantes foram previstas ações mitigadoras para reduzir ou eliminar 
os impactos ambientais encontrados no Rio Lavapés. 

As ações mitigadoras procuram reduzir ou eliminar as ações impactantes, devendo estas 
ações possuírem um peso total global superior ao peso total global das ações impactantes, para que 
a implantação do Sistema de Gestão Ambiental venha a ser eficiente e obter os resultados 
esperados. 

Neste sentido, o quadro 02, representa as ações mitigadoras em cada meio, levando em 
consideração a análise das ações impactantes e a ponderação, conforme a influência em relação ao 
meio, já citada. 
 
 

QUADRO 02: Matriz de Leopold ao Estudo de Caso do Rio Lavapés 
 

AÇÕES MITIGADORAS 

Itens 
Ações 

mitigadoras Água Vegetação Clima Solo 
Vida 

Animal 
População 

Direta Total 

1 
Retirar o 

esgoto do rio 

3 3 1 3 3 3 16 

2 
Plantio de 
mata ciliar 

3 3 1 3 2 2 14 

3 

Retirar 
Produtos 
Químicos 

3 3 1 2 3 3 15 

4 
Retirada de 
Resíduos 

3 3 1 3 3 3 16 

5 

Recuperar            
o talude 

(inclinação) 

3 1 1 3 2 2 12 

6 
Dragagem do 

rio 
3 2 1 2 3 2 13 

7 
Educação 
ambiental 

3 3 3 3 3 3 18 

8 

Demarcar e 
proteger a 
nascente 

3 3 3 3 3 3 18 

9 Colocar peixe 
3 2 1 2 3 2 13 

TOTAL GERAL 135 

FONTE: AUTOR, 2010. 
 

 O total de cada item corresponde a soma de cada ação mitigadora em relação ao meio 
analisado. 
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 O total geral das ações impactantes foi de 104, enquanto o total geral das ações mitigadoras 
foi de 133; identificando a eficiência do conjunto das ações mitigadoras adotadas para reduzir ou 
eliminar o conjunto de ações impactantes. 

 
 
b) Ferramenta da Qualidade 
 
b.1) Diagrama de Pareto 
 
b.1.1) Ações Impactantes 
 
A Matriz de Leopold, identificou as principais ações impactantes e ponderou conforme o seu 

grau de agressão ao meio ambiente. A ferramenta de qualidade – Pareto indica quais ações 
impactantes devem ser inicialmente implantadas para surtirem um efeito de maior monta, devendo 
os itens com maiores pesos devem ser eliminados inicialmente. 

  
O gráfico 01, representa o diagrama de Parto par as ações impactantes. 
 
 

GRAFICO 01: Diagrama de Pareto – Estudo de Caso do Rio Lavapés 

 

 
No gráfico é possível observar a necessidade de inicialmente retirar o esgoto, produtos 

químicos e lixo do Rio Lavapés, para na sequência atuar nas ações de controle de erosão, análise da 
canalização do rio, cuidado com a mata ciliar e a eliminação dos vetores (ratos). 

 

 

 

b.1.2) Ações Mitigadoras 

 

A Matriz de Leopold, identificou as principais ações mitigadoras e ponderou conforme o seu 
grau de benefício ao meio ambiente. A ferramenta de qualidade – Pareto indica quais ações 
mitigantes devem ser inicialmente implantadas para surtirem um efeito de maior monta, devendo os 
itens com maiores pesos devem ser implantados inicialmente. 
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O gráfico 02, representa o diagrama de Pareto par as ações mitigadoras. 
 

GRAFICO 02: Diagrama de Pareto – Estudo de Caso do Rio Lavapés 

 

 
No gráfico é possível observar a necessidade de inicialmente trabalhar com a educação 

ambiental com a demarcação da nascente, seguido de retirar o esgoto, resíduos e produtos químicos 
e lixo do Rio Lavapés, para na sequência atuar nas ações de plantio de mata ciliar, dragagem, 
colocação de peixe e recuperação de taludes. 
 A educação ambiental com a demarcação da nascente é a principal ação mitigadora, pois é 
possível envolver a comunidade formada pelas escolas particulares, estaduais e municipais que 
fazem divisa com o Rio Lavapés, sendo a peça principal e continuada do Sistema de Gestão 
Ambiental – SGA. 
 
 
 
 

c) 5W1H 
 

Na implantação do Sistema de Gestão Ambiental – SGA, existe a necessidade de não apenas 
identificar as ações impactantes e as ações mitigadoras e prioriza-las, devendo ser necessário 
implantar os Planos de Ações utilizando a ferramenta da qualidade 5W1H, como complementando 
do estudo de caso do Rio Lavapés. 
 A ferramenta da qualidade – 5W1H, aplicada aos diversos planos de ações mitigadoras 
identifica através dos questionamentos: onde, quem, por quê, como, quando e quais os responsáveis 
diretamente por cada plano de ação mitigadora. 
 Os planos de ação foram elaborados seguindo as ações mitigadoras dos impactos 
ambientais.  
 Denomina-se por impacto ambiental a toda ação de degradação verificada através de análise 
visual e/ou laboratorial do Rio Lavapés e de toda a bacia hidrográfica. 
 A eliminação ou redução dos impactos ambientais foram designados através de  ações 
mitigadoras. A metodologia adotada foi a adoção de uma família de ações  mitigadoras, por impacto 
ambiental verificado. 
 Sobre cada ação mitigadora, foi identificado um plano de ação que procura aplicar através 
do método da qualidade (5W1H) a eliminação ou redução do impacto ambiental. 
 A metodologia da qualidade por plano de ação (5W1H), identifica:  
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c.1) Qual o plano de ação a ser implantado como ação mitigadora, para reduzir ou eliminar o 
impacto ambiental. 

 
c.2) Onde o plano de ação será implantado. 

 
c.3) Quem é o responsável pelo plano de ação. 

 
c.4) Por que o plano de ação deverá ser implantado. 

 
c.5) Como o plano de ação será implementado. 

 
c.6) Quando o plano de ação será iniciado 

 
 
 Neste trabalho, não foram considerados os custos, pois os agentes responsáveis pela 
implantação do sistema de gestão ambiental para despoluir o Rio Lavapés são governamentais e não 
governamentais. 
 

Nos quadros 03 a 11, a seguir, estão representados os resumos das ações mitigadoras e dos 
planos de ação a serem implementados. 
 
 

03 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PA Qual Onde Quem Por que Como Quando 

1.1 
Elaborar 
cartilha FAMEC Adm/Pedagogia/Direito 

Divulgar ações de 
gestão ambiental Cartilha Mês-1 

1.2 

Divulgar 
cartilha Bacia Rio 

Lavapés Prefeitura/FAMEC 

Divulgar ações 
ambientalmente 

correta Teatro Mês-2 

       

       

04 DEMARCAR E PROTEGER A NASCENTE 

PA Qual Onde Quem Por que Como Quando 

2.1 
Elaborar 
cartilha FAMEC Adm/Pedagogia/Direito 

Divulgar ações de 
gestão ambiental Cartilha Mês-1 

2.2 

Demarcar e 
proteger a 
nascente 

Nascente 
do Rio 

Lavapés Prefeitura/FAMEC 

Divulgar ações 
ambientalmente 

correta Praça Mês-1 

       

       

05 RETIRAR O ESGOTO DO RIO 

PA Qual Onde Quem Por que Como Quando 

3.1 

Verificar o 
atendimento 
com rede de 

esgoto 
Rio 

Lavapés Sanepar 
Rede está ligados 

corretamente 
Uso de 

indicadores Mês-2 

3.2 

Verificar a 
ligação predial 

a rede de 
esgoto 

Rio 
Lavapés Sanepar/Prefeitura 

Todos estão ligados 
corretamente 

Uso de 
indicadores Mês-2 
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06 RETIRAR O RESIDUO 

PA Qual Onde Quem Por que Como Quando 

4.1 
Elaborar 
cartilha FAMEC Adm/Pedagogia/Direito 

Divulgar ações de 
gestão ambiental Cartilha Mês-1 

4.2 

Divulgar 
cartilha Bacia Rio 

Lavapés Prefeitura/FAMEC 

Divulgar ações 
ambientalmente 

correta Teatro Mês-2 

4.3 Limpar o rio Rio 
Lavapés Prefeitura Limpar o rio 

Ação 
Limpeza Mês-2 

       

       

07 RETIRAR PRODUTOS QUIMICOS 

PA Qual Onde Quem Por que Como Quando 

5.1 
Elaborar 
cartilha FAMEC Adm/Pedagogia/Direito 

Divulgar ações de 
gestão ambiental Cartilha Mês-1 

5.2 

Divulgar 
cartilha Bacia Rio 

Lavapés Prefeitura/FAMEC 

Divulgar ações 
ambientalmente 

correta Teatro Mês-1 

5.3 

Verificar a 
ligação predial 

a rede de 
esgoto 

Bacia Rio 
Lavapés Sanepar/Prefeitura 

Todos estão ligados 
corretamente 

Uso de 
indicadores Mês-2 

       

       

08 PLANTIO DE MATA CILIAR 

PA Qual Onde Quem Por que Como Quando 

6.1 

Plantar árvore 
nativa 

Na encosta 
do Rio 

Lavapés Prefeitura/Alunos  

Proteger a encosta 
e possibilitar a vida 

silvestre Mudas Mês-3 

       

       

09 DRAGAGEM DO RIO 

PA Qual Onde Quem Por que Como Quando 

7.1 Dragar o rio Rio 
Lavapés Prefeitura Limpar o rio 

Ação 
Limpeza Mês-3 

       

       

10 COLOCAR PEIXE 

PA Qual Onde Quem Por que Como Quando 

8.1 
Colocar peixe 

no rio 
Rio 

Lavapés Prefeitura 
Possibilitar a vida 

no rio Peixes Mês-4 

       

       

11 RECUPERAR O TALUDE 

PA Qual Onde Quem Por que Como Quando 

9.1 

Recuperar o 
talude do rio Rio 

Lavapés Prefeitura 

Evitar 
desmoronamento 

do talude Obras Mês-3 
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d) Cronograma de Atividades dos Planos de Ações  

Os planos de ações mitigadoras devem seguir uma seqüência lógica de implementação, não 
devendo uma atividade comprometer a outra. O quadro 12, identifica a etapa que cada plano de 
ação deve ser implantado. 

QUADRO 12: Cronograma dos Planos de Ações 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DOS PLANOS DE AÇÃO 

PA Qual Mês-1 Mês-2 Mês-3 Mês-4 
1.1 Elaborar cartilha         
1.2 Divulgar cartilha         
2.1 Elaborar cartilha         
2.2 Demarcar e proteger a nascente         
3.1 Verificar o atendimento com rede de esgoto         

3.2 Verificar a ligação predial a rede de esgoto         
4.1 Elaborar cartilha         
4.2 Divulgar cartilha         
4.3 Limpar o rio         
5.1 Elaborar cartilha         
5.2 Divulgar cartilha         

5.3 Verificar a ligação predial a rede de esgoto         
6.1 Plantar árvore nativa         
7.1 Dragagar o rio         
8.1 Colocar peixe no rio         
9.1 Recuperar o talude do rio         

 
 

e) Ciclo PDCA 

Aplicando a metodologia de melhoria continuada, o ciclo PDCA da Bacia do Rio Lavapés 
foi elaborado, devendo ser implantado após a conclusão da implementação dos planos de ações, 
para verificar a eficiência e a continuidade da metodologia de despoluição do Rio Lavapés, 
revitalizando a história do Município de São José dos Pinhais/PR. O quadro 13, indica quais a ações 
a serem tomadas e objetivo. 

 
QUADRO 13: Ciclo PDCA no Estudo de Caso do Rio Lavapés 

 
PDCA FLUXO ETAPA OBJETIVO 

P 

1 
Identificar a 

degradação da Bacia 
do rio Lava-pés 

Identificar ligações irregulares na rede pluvial que 
despeja esgoto doméstico, industrial no rio 

2 
Observar os pontos 
críticos de poluição 

Investigar os locais das ligações irregulares de esgoto, 
lançamento de lixos domésticos. 

3 
Analisar a qualidade 

da água 

Descobrir resíduos químicos através de pesquisas e 
laudos elaborados por empresas especializadas, 

indicadores 

4 

Retirar o esgoto, 
plantar árvores, 

educar moradores ao 
redor do rio 

Regularizar as ligações na rede de esgoto, efetuar o 
plantio na encosta do rio, elaborar cartilhas, palestras 

educativas para os moradores ao redor do rio. 

D 5 Execução 
Conscientizar as pessoas que utilizam inadequadamente 
as redes de águas pluviais e não jogar lixos próximos ao 

rio 
C 6 Verificação Analisar periodicamente a qualidade da água do rio 

A 
7 Padronização Educação ambiental 
8 Conclusão Vistoriar o rio e acompanhar o ciclo evolutivo da biota. 
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3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
O Sistema de Gestão Ambiental – SGA, aplicado na Bacia Hidrográfica do Rio Lavapés, 

mostrou ser muito eficiente. Na aplicação do método, foi possível identificar as ações impactantes e 
mitigadoras, classificando o seu grau de importância e relevância dentro da análise sistêmica, 
inclusive na elaboração dos planos de ações mitigadoras. 
 A início da despoluição do Rio Lavapés pode ser implantada dentro de um prazo de quatro 
meses, complementando com o processo de educação ambiental aplicado em bacias hidrográficas. 
O tempo para a despoluição total será verificado através de análises laboratoriais. 
 Como recomendação, sugerimos que o método venha a ser aplicado a todos os afluentes do 
Rio Iguaçu, localizados na Região Metropolitana de Curitiba, através de parcerias com os agentes 
públicos e iniciativas privadas, podendo ser um exemplo a ser seguido em outros centros urbanos. 
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