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ITAIPU BINACIONAL  “Energia para a

  Sustentabilidade”

O reservatório da Itaipu 

Superfície: 1.350 km²
Cota normal: 219,00 - 220,30 m
Volume: 29 bilhões m³
Vazão média: 10.000 m³/s
Comprimento: 170 km
Profundidade média: 22 m
Áreas protegidas: 108.866 ha
Largura Média:  7 km
Índice de Produção: 10,4 MW por km2  
de área alagada

Imagem de satélite do reservatório

A Usina Hidrelétrica de Itaipu, em-
preendimento binacional (BR e PY), 
está localizada na Bacia do Prata, no 
Rio Paraná, em uma área de fronteira 
entre o Brasil e o Paraguai. A área do 
projeto se estende desde Foz do Igua-
çu (Brasil) e Ciudad del Este (Para-
guai) ao sul, até Guaíra (Brasil) e Salto 
del Guairá (Paraguai) ao norte.

A potência instalada é de 14.000 MW, 
suprindo 20% de toda a energia con-
sumida no Brasil e 92% da consumida 
no Paraguai. 

Cerca de 60% do PIB brasileiro é ge-
rado com base na energia de Itaipu.
A Itaipu dispõe do melhor índice de 
aproveitamento da água para produzir 
energia entre os grandes reservatórios 

brasileiros. A sua área de influência, 
na margem brasileira,  envolve a Bacia 
Hidrográfica do Paraná 3 (BP3),  com 
7.851 km2, população de mais de 900 
mil habitantes distribuídos em 29 mu-
nicípios e cerca de 35 mil proprieda-
des rurais. 
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A ITAIPU BINACIONAL É MUNDIALMENTE RECONHECIDA POR SUAS PECULIARIDADES: 
SUAS DIMENSÕES FÍSICAS EXTRAORDINÁRIAS, SUA ENORME CAPACIDADE DE GERA-
ÇÃO DE ENERGIA E POR SER UMA EMPRESA PÚBLICA BINACIONAL, CONSTRUÍDA POR 
BRASILEIROS E PARAGUAIOS, QUE GERA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN-
TÁVEL.   

A isso se soma a fortuna de congregar os melhores esforços para construir, a partir do 
cuidado com a região que acolhe a maior geradora de energia do mundo, um novo 
parâmetro de preocupação com o meio ambiente e redução das assimetrias sociais, 
aliados ao crescimento econômico. Isso tudo sem deixar de lado a preocupação com 
as melhores práticas de gestão para com os  mais diversos públicos que se relacionam 
com a empresa. 

Sua atuação é marcada por uma forte ação multifacetada de cuidado ambiental, tradu-
zida no megaprograma socioambiental Cultivando Água Boa, que estimula as comuni-
dades da Região Oeste do Paraná a participar das mais diversas ações e projetos que 
fazem parte dessa iniciativa. Ou seja, incentiva os atores locais a cuidar do seu “pedaço” 

e, com isso, contribuir positivamente para as mudanças planetárias imprescindíveis à garantia do atendimento às neces-
sidades das gerações futuras. 

Mas as iniciativas socioambientais de Itaipu vão além. São voltadas à criação inédita de uma política pública de saúde 
para a região; ao combate à violência contra a mulher e à exploração sexual de crianças e adolescentes; a geração de 
oportunidades de emprego e renda; o apoio à educação para a infância, juventude e de adultos; e muitas outras. 

Há cinco anos, todo esse cuidado com nosso quadro de colaboradores, a sociedade e o meio ambiente passou a ser 
apresentado, de forma transparente, por meio de relatórios de sustentabilidade. Na elaboração desse documento relativo 
ao exercício de 2007, a Itaipu adotou, pela primeira vez, as Diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), atualmente a 
metodologia mais completa, mundialmente difundida e de maior credibilidade nesse campo. 

A Itaipu também atende ao Plano de Ações para a Sustentabilidade do Sistema Eletrobrás para que a holding liste suas 
ações no Dow Jones Sustainability Index (DJSI), da Bolsa de Nova York, e mantenha-se entre as 40 empresas que inte-
gram o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), patamar conquistado 
em 2005 e em 2007. Dentre as empresas que compõem o Sistema Eletrobrás, Itaipu teve a melhor avaliação no aspecto 
ambiental, obtendo a maior nota (77).

Um trabalho que só poderia dar certo porque é realizado em rede com a sociedade civil, governos, instituições públicas e 
setor privado. Uma teia que reúne cerca de dois mil parceiros diretos e cujos resultados positivos alcançam o expressivo 
número de 1,5 milhão de pessoas beneficiadas. Assim é Itaipu, uma empresa que nasceu sobre o Rio Paraná para gerar 
energia elétrica, e hoje produz muito mais do que isso. Gera desenvolvimento sustentável.

Energia que gera 
desenvolvimento sustentável

Jorge Miguel Samek
Diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional

Opinião
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Nelton Miguel Friedrich 
Diretor de Coordenação e Meio Ambiente da Itaipu Binacional 

Precisamos MudarOpinião

A HUMANIDADE ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA DAS MAIS GRAVES CRISES DE SUA 
HISTÓRIA. E ESSA AFIRMAÇÃO NÃO DIZ RESPEITO À CRISE QUE SE ABATEU SOBRE O 
CORAÇÃO DO CAPITALISMO, AFETANDO MERCADOS EM TODO O MUNDO. TRATA-SE 
DE UMA CRISE MUITO MAIS GRAVE, QUE TEM A VER COM O MODO DE VIDA INSUSTEN-
TÁVEL ADOTADO PELA CIVILIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA.

Sem uma revisão completa desse estilo de vida, que pressupõe padrões de produção e 
de consumo insustentáveis e que quebrou a unidade entre o ser humano e a natureza, 
a sobrevivência de todos os seres humanos está seriamente ameaçada e não somente 
a dos que “vivem” da especulação financeira. Essa revisão subentende transformações 
profundas. É lastimá-vel que qualidades que são entendidas como humanas, como a 
compaixão e a solidariedade, tenham se tornado raras. Hoje, existe uma carência de 
pessoas íntegras, que tenham valores e princípios, que sejam fraternas e plenamente 
solidárias com todos os seres que compõem a comunidade de vida deste planeta.

O primeiro passo, portanto, é uma mudança de ser: é necessário que o ser humano 
torne-se verdadeiramente mais humano.

É também uma mudança no sentir. A crise socioambiental que vivemos é resultado de uma desconexão do homem com a 
natureza e consigo próprio, e tornou evidente sua fragilidade e sua interdependência com o ar, a água, o solo, as relações 
humanas e comunitárias. A quebra da unidade do homem com a natureza tem conseqüências danosas que só tendem a 
se agravar no futuro. Por isso, atingimos um ponto da história que precisamos menos do logos (razão) e mais do pathos 
(sentimentos), sem que isso signifique negar os avanços científicos e os benefícios do pensamento lógico e racional. 

Mudanças no ser e no sentir implicam necessariamente em mudanças no viver. O pensador francês Andre Moreau nos 
lembra que, “ou este milênio será espiritual ou não será”. A forma de ser que hoje prevalece na sociedade se reflete em 
todas as dimensões do viver, em que o externo se sobrepõe ao interno, em que material se sobrepõe ao espiritual. Isso 
é algo que fica evidente no consumo, a manifestação explícita do desejo de ter, em detrimento do ser, resultado de uma 
visão imediatista e reducionista da realidade. 

Trata-se da mesma visão que leva a produzir sem limites, como se os recursos naturais fossem infinitos e como se tam-
bém fosse infinito o espaço para acomodar, após o encerramento de seu ciclo de vida, a quantidade fantástica de objetos 
produzidos. É um meio de produção insustentável, que lança diariamente 70 milhões de toneladas de gás carbônico na 
atmosfera, sem contar outros gases poluentes como o metano, o dióxido de enxofre e os CFCs, que vêm contribuindo para 
as Mudanças Climáticas e para o Aquecimento Global. 

Consumir e produzir são ações indissociáveis do dia-a-dia da sociedade contemporânea, mas no nível em que ocorrem 
são verdadeiras doenças. São ações que hoje estão totalmente desconectadas da dimensão do cuidar (de si, da natureza, 
do que se come, da comunidade em que se vive, dos outros seres da comunidade de vida). Com isso, está se exaurindo 
progressivamente a capacidade do planeta de se regenerar. Segundo a ONU, 20% da população mundial absorvem 80% 
da energia e de tudo o que é produzido no mundo. Se os 80% restantes quiserem seguir a mesma rota consumista, serão 
necessários mais três planetas como a Terra. 

Diante desse quadro, não é exagero afirmar: ou mudamos, ou morremos. É algo que soa catastrófico, mas nem por isso 
deixa de ser realista. O programa Cultivando Água Boa é uma resposta a esse cenário. Trata-se, em suma, de uma proposta 
de novas formas de ser, sentir, viver, produzir e consumir, através de um amplo conjunto de ações estruturadas sobre os 
pilares do cuidado, do respeito e das relações humanas. 
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Opiniões | Diretores Itaipu Binacional

O Programa Cultivando a Água Boa está incorporado no DNA das pessoas que dele par-
ticipam, por isto que é muito bem sucedido. Quem acredita faz bem feito! O CAB tem seu 
propósito muito bem definido – de preservar a água – e , com isto o meio ambiente em 
que vivemos, proporcionando a integração dos diversos atores que fazem este programa 
acontecer. É um orgulho muito grande fazer parte desta gestão da Itaipu onde a sustentabi-
lidade está em evidência nas nossas decisões .

Margaret Mussoi L Groff
Diretora Financeira Executiva

A busca da sustentabilidade é um compromisso de Itaipu desde a sua concepção, na procura 
de um convívio mais fraterno entre os dois povos que o empreenderam. Mais recentemente, 
a Entidade decidiu explicitar este compromisso em sua missão e aprofundá-lo, levando 
a preocupação da sustentabilidade à comunidade de sua área de influência. Considero 
esta a grande contribuição do Programa Cultivando Água Boa: promover a construção, em 
conjunto com a comunidade e com responsabilidades compartilhadas, de uma cultura de 
cuidado com a água e, como extensão, do meio ambiente. Com isto a ltaipu amplia seu 
papel na  construção dos dois países e de um mundo melhor.

Antonio Otelo Cardoso
Diretor Técnico Executivo

É  uma grande satisfação poder registrar meu entusiástico reconhecimento  e  apoio  ao  
programa  Cultivando Água Boa (CAB), exemplo contundente de  que,  com  idealismo,  
dedicação  e competência, é, sim, possível engajar  toda  a  sociedade no objetivo comum 
da preservação e recuperação do meio  ambiente.  O  Cultivando Água Boa é programa que 
deve servir de paradigma  no  Brasil, no Paraguai e, enfim, em todo o mundo, constituindo 
motivo de  orgulho  para  a  Itaipu, que, com o CAB, realiza com brilho a missão que lhe  
foi  outorgada  pelos  dois  Países Irmãos. Parabéns a todos aqueles  parceiros  da  região  
da  Costa  Oeste  do Paraná e aos colaboradores da  Itaipu, empregados ou não, que con-
tribuíram, e contribuem, para o sucesso  do  Cultivando  Água  Boa,  especialmente  aos  
colegas  da  Diretoria de  Coordenação.

João Bonifácio Cabral Júnior
Diretor Jurídico

Uma organização assumir um compromisso social e ambiental, implica em mudança inter-
nas significativas, tanto na cultura organizacional, quanto nos sistemas e processos. Neste 
sentido, o Programa Cultivando Água Boa, pelos seus resultados e reconhecimentos exter-
nos, tem trazido este desafio para Itaipu, de refletir junto aos seus colaboradores e serviços 
internos, a mesma lógica da sustentabilidade aplicada em nossa área de influencia.

Edésio Franco Passos
Diretor Administrativo

Revista_CAB_4.0.indd   6 20/11/2008   23:39:09



7

Carlos Minc, Ministro do Meio Ambiente do Brasil

Exemplo de Compensação Ambiental

O BRASIL É UM PAÍS PRIVILEGIADO. TEM A MAIOR RESERVA DE ÁGUA DOCE DA TERRA, CERCA DE 12% DO TOTAL  
MUNDIAL. SUA DISTRIBUIÇÃO, PORÉM, NÃO É UNIFORME. A AMAZÔNIA, POR EXEMPLO, POSSUI A MAIOR BACIA FLUVIAL 
DO MUNDO E AO MESMO TEMPO É TAMBÉM UMA DAS REGIÕES MENOS HABITADAS DO BRASIL.

Em contrapartida, as maiores concen-
trações populacionais do país encon-
tram-se nas capitais, distantes dos 
grandes rios brasileiros, como o Ama-
zonas, o São Francisco e o Paraná.

No Nordeste, temos o nosso maior pro-
blema de escassez. A falta d’água por 
longos períodos tem contribuído para 
o abandono das terras e para a migra-
ção da população aos grandes centros 
urbanos, acarretando ainda mais pro-
blemas.

Além disso, os rios e lagos brasileiros 
vêm sendo comprometidos pela queda 
de qualidade da água disponível para 
captação e tratamento. Na região Ama-
zônica e no Pantanal, por exemplo, rios 
como o Madeira, o Cuiabá e o Paraguai 
já apresentam contaminação pelo mer-
cúrio, metal utilizado no garimpo clan-
destino, e pelo uso de agrotóxicos nos 
campos de lavoura.

Nas grandes cidades, esse comprome-
timento da qualidade é causado pela 
falta de um sistema estruturado de 
saneamento, o que permite despejos 
de esgotos domésticos e industriais de 
forma inadequada, contaminando rios 
e lençóis freáticos, além de prejudicar 
a saúde da população. Esse tema tem 
de estar na agenda de prioridades do 
governo federal e dos governos estadu-
ais e municipais, e o Ministério do Meio 
Ambiente, em conjunto com o das Ci-
dades, está trabalhando para isso.

A Assembléia Geral das Nações Unidas 
estabeleceu o período de 2005-2015 
como o Decênio Internacional para a 
Ação: Água para Vida. Tais compromis-
sos incluem o enfrentamento desses 
problemas, como a meta de reduzir 
pela metade o número de pessoas 
sem acesso à água potável e de bre-
car a exploração insustentável de re-
cursos hídricos. Na Cúpula Mundial de 
Johannesburgo (Rio+10), realizada em 
2002, duas outras metas foram adota-
das: desenvolver planos de gestão in-
tegrada de recursos hídricos e reduzir 
pela metade o número de pessoas que 
não têm acesso a saneamento básico.

No Brasil, em consonância com a dis-
cussão internacional e seguindo as 
orientações do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, o presidente da 
República assinou decreto, em 22 de 
março de 2005, estabelecendo a Dé-
cada Brasileira da Água, que tem por 
objetivos promover e intensificar a for-
mulação e implementação de políti-
cas, programas e projetos relativos ao 
gerenciamento e uso sustentável da 
água, em todos os níveis, assim como 
assegurar a ampla participação e coo-
peração das comunidades voltadas ao 
alcance dos objetivos contemplados na 
Política Nacional de Recursos Hídricos 
ou estabelecidos em convenções, acor-
dos e resoluções a que o Brasil tenha 
aderido.

Nesse sentido, o Brasil e o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) trabalharam 
intensamente para alcançar as metas, e 
o resultado é expressivo: somos o úni-
co país a cumprir o compromisso as-
sumido em Johannesburgo de elaborar 
o Plano Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH) dentro do prazo.

O processo de construção democráti-
ca do PNRH foi coordenado pela en-
tão Secretaria de Recursos Hídricos, do 
MMA, com apoio da Agência Nacional 

de Águas (ANA), tendo como pilares 
uma consistente base técnica, levando 
em conta as várias dimensões da água, 
e não apenas o aspecto hidrológico, e 
contando com um amplo envolvimento 
da sociedade brasileira, assegurando a 
participação direta de mais de sete mil 
pessoas de todas as regiões do país.
Esse processo participativo, batizado 
de Pacto das Águas, envolveu represen-
tantes de várias instâncias de governo; 
usuários da água dos setores de ener-
gia, saneamento, agricultura, indústria, 
transporte, turismo e lazer; e sociedade 
civil como ONGs, movimentos sociais, 
universidades, escolas, povos indíge-
nas, quilombolas e comunidades tradi-
cionais.

A parceria de nosso ministério com a 
Itaipu Binacional é um exemplo da im-
portância de unirmos esforços em be-
nefício do meio ambiente, evitando a 
degradação e o mau uso dos nossos 
recursos. Com essa equação, todos te-
mos a ganhar.

O ministério do Meio Ambiente, por 
meio de algumas de nossas áreas, 
como a Educação Ambiental, a Agenda 
21 e a Secretaria de Recursos Hídricos 
e Ambiente Urbano, tem apoiado efeti-
vamente o Cultivando Água Boa.

O programa, que é um sucesso desde a 
sua concepção, mostra que o  envolvi-
mento de governos, sociedade e inicia-
tiva privada, na busca de soluções para 
os seus problemas, como a perda da 
biodiversidade, o aquecimento global e 
a contaminação dos recursos hídricos, 
traz resultados significativos.

Na busca pela sustentabilidade, go-
verno e sociedade precisam andar 
de mãos dadas. Modelos como esse, 
desenvolvido pela Itaipu Binacional, 
podem e devem ser replicados como 
exemplo de compensação ambiental.

Opinião
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Cultivando Água Boa é uma iniciativa 
que deveria ser considerada por um 
número maior de companhias produ-
toras de hidroeletricidade no Brasil e 
no exterior. Além de promover práticas 
sustentáveis na agricultura, o programa 
possibilita uma maior vida útil dos 
aproveitamentos hídricos na bacia hi-
drográfica. Itaipu inova e dá bom exem-
plo para o mundo da gestão integrada 
de recursos hídricos.

Prof. Benedito Braga | Director, 
Agência Nacional de Águas - ANA | 
Vice-President, World Water Council 
- WWC

Itaipu mostra que outra empresa é pos-
sível: o programa de Itaipu Binacional 
Cultivando Água Boa possui um signifi-
cado que transcende a empresa e mes-
mo o Brasil. Com este projeto, mostra 
que um novo paradigma de relação 
entre uma grande empresa, a natureza 
e a cidadania é possível. Não se trata 
somente de produzir bens materiais, 
necessários para a sociedade, mas con-
juntamente suscitar valores intangíveis 
novos, formas de participação mais 
includentes e uma surpreendente be-
nevolência para com a natureza, agora 
resgatada e potenciada. Se as milhões 
de empresas do mundo fizerem o que 
Itaipu fez e faz, reconstituiríamos a Terra 
como Jardim do Éden.”

Leonardo Boff | Da Comissão da 
Carta da Terra

Cultivando Água Boa é um dos mais in-
teressantes programas de desenvolvim-
ento local sustentável que conheci. De 
caráter participativo e visão sistêmica, 
adota a bacia hidrográfica como uni-
dade territorial, articula forças regionais, 
atua em rede, propõe soluções criativas 
e inovadoras. Mais que um programa 
de intervenção na qualidade da água, 

Opiniões | Autoridades

é um movimento rumo à construção de 
um novo paradigma civilizatório.

Miriam Duailibi | Presidente Insti-
tuto Ecoar Para Cidadania

O programa Cultivando Água Boa é um 
exemplo de como e quanto a economia 
do homem esté integrada com a nature-
za:, ou seja, que os processos econômi-
cos sãio também, sempre, processos 
naturais. Conjuga-se teoria econômica, 
realidade organizativa e realidade 
biofísica. O CAB nos faz refletir sobre a 
interdisciplinariedade dos aspectos que 
convergem para o  equilíbrio biofísico de 
nosso planeta, limite e meta das ações 
do homem. O que é exemplar é o articu-
lado plano atuativo, com a síntese dos 
resultados nos indicadores socioambi-
entais, além do caráter autopropulsivo 
dos programas específicos de educação 
ambiental, em grau capaz de favorecer 
a consolidação de uma consciência ci-
dadã orientada para a costrução de 
uma sociedade sustentável.

D.ra Alessandra Viviani | Economista 
- Económia Ecológica | Universitá di 
Pisa (Italia)

Em meus mais de 30 anos de atividade 
científica e profissional nunca me havia 
encontrado com uma visão tão ampla e 
tão bem articulada de como enfrentar 
os problemas e as problemáticas socio-
ambientais, para alcançar uma socie-
dade e um ambiente futuro melhor. O 
CAB é já um claro exemplo de “global-
ização racional” de um programa “sem 
fronteiras” e que, a meu ver, teria que 
ser considerado em seus princípios, em 
seus fundamentos e em sua articulação 
racional, como referência por parte dos 
governos e das instituições internacio-
nais.

Dr. Roberto Spandre | Hidrogeológo 
Ambientalista | Universitá di Pisa 
(Italia)

Estou muito feliz em contribuir com este 
testemunho: “A água é a portadora e a 
matriz da vida, e conseqüentemente a 
proteção deste recurso natural vital é 
crucial para a criação de comunidades 
humanas sustentáveis. A grande con-
quista da Itaipu Binacional tem sido re-
conhecer a conexão fundamental entre 
água e vida e implementar esta real-
ização na prática diária de gestão cui-
dadosa da água. Com meus melhores 
votos.

Fritjof Capra | Físico, filósofo e fun-
dador do Center for Ecoliteracy, Cali-
fornia (EUA)

Este programa, desenvolvido pela Itaipu 
Binacional em parceria com diversas in-
stituições, tem um papel extremamente 
relevante no que diz respeito à preser-
vação e recuperação dos ecossistemas 
da Bacia Hidrográfica do Paraná III. Por 
intermédio de seus projetos e ações, a 
Itaipu dá provas e exemplo ao mundo 
de que é perfeitamente possível pro-
mover desenvolvimento com sustentabi-
lidade ambiental.

Prof. Antonio Luiz Baú | Universi-
dade Tecnológica Federal do Paraná 
| Diretor do Campus Medianeira

“A gestão compartilhada do uso dos re-
cursos hídricos requer a criação de am-
bientes que envolvem múltiplos fatores: 
convergência de objetivos, entendimen-
to entre os atores dos desafios a serem 
superados e criação de laços de confi-
ança, por meio de um processo ético, 
transparente e democrático. Dentro 
desta perspectiva, destaco o Programa 
“Cultivando Água Boa” da ITAIPU Bina-
cional.”

José Machado | Diretor Presidente 
da Agência Nacional de Águas
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EM 2003 , A ITAIPU BINACIONAL REDEFINIU O SEU PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DO QUAL RESULTOU UMA NOVA 
MISSÃO: “GERAR ENERGIA ELÉTRICA DE QUALIDADE, COM RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL, IMPULSIONANDO 
O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURÍSTICO E TECNOLÓGICO, SUSTENTÁVEL, NO BRASIL E NO PARAGUAI”.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Initiative). (Os relatórios podem ser 
acessados no site www.itaipu.gov.br, 
link Responsabilidade Social, item Re-
latórios.)

Muitos passos foram dados e outros 
ainda se darão, sempre focando a sus-
tentabilidade. Para estimular a cidada-
nia corporativa de outras empresas, a 
Itaipu passou a exigir de seus forne-
cedores o comprometimento com o 
não-emprego de mão-de-obra infan-
til, assim como com a preservação do 
meio ambiente. De olho no futuro, a 
empresa age hoje para transformar a 
realidade que a cerca.

A partir da missão, foram definidas as 
Políticas e Diretrizes Fundamentais e 
os Objetivos Estratégicos, que se des-
dobraram em centenas de programas 
e ações, já considerando o enfren-
tamento dos problemas ambientais 
globais e locais, que começavam a se 
agravar, tais como a crise da água no 
planeta, o aquecimento global, as mu-
danças climáticas  e o consumo insus-
tentável de recursos naturais.

O conceito de responsabilidade so-
cioambiental foi incluído nas notas 
reversais entre os governos do Brasil 
e o Paraguai. Assim, o tema se tornou 
questão institucionalizada e perma-
nente na atividade empresarial. 

A atuação socioambiental tornou-se 
uma das marcas da Itaipu. Além da 
ampliação dos programas já existen-
tes e a implantação de novos, focando 
a comunidade, o público interno e o 
meio ambiente, a empresa se moder-
nizou e se tornou ainda mais transpa-
rente. Adotou a definição do orçamen-

to por programas e ações. Implantou 
o pregão eletrônico e presencial como 
modalidade de compras e instalou um 
moderno sistema integrado de gestão 
financeira (SAP), adaptado aos pro-
cedimentos SOX – LEI SARBANNES – 
OXHLEY.

Os avanços em busca de uma gestão 
sustentável culminaram com a cria-
ção da Coordenadoria de Responsa-
bilidade Socioambiental e do Comitê 
Gestor de Responsabilidade Socioam-
biental (CGRSA), em 2005. O CGRSA 
é formado por representantes das seis 
diretorias da empresa e é responsável 
pelas diretrizes de sustentabilidade e 
pela elaboração anual do Relatório de 
Sustentabilidade da Itaipu.

A Itaipu publica relatórios de sustenta-
bilidade desde 2004, quando lançou 
o referente a 2003. Em 2006 recebeu 
o Selo Balanço Social Ibase/Betinho 
2005. A partir de 2007, a empresa 
adotou a mundialmente conhecida 
metodologia GRI (Global Reporting 

Balanço Social e Relatórios de Sustentabilidade | 2003, 2005, 2006 e 2007
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MEIO AMBIENTE EM CRISE
O Cenário Global

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ITAIPU, FACE AO CENÁRIO JÁ EVIDENTE DE AQUECIMENTO GLOBAL E MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS, SE DESENVOLVEU CONSIDERANDO OS GRANDES DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS PELA HUMANIDADE, 
COMO O DE PROVER DE MODO SUSTENTÁVEL OS RECURSOS NATURAIS NECESSÁRIOS À CRESCENTE DEMANDA POR 
BENS E SERVIÇOS E A CONSEQÜENTE GESTÃO DOS EFLUENTES DECORRENTES DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO E CONSU-
MO, IMPACTANDO EM ESPECIAL A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA, ALIMENTOS E ENERGIA.

Este cenário e desafios estão cada vez 
mais evidentes pela divulgação cres-
cente de fatos que comprovam que 
a atividade humana vem influencian-
do o clima global. Um dos principais 
organismos à frente dessa causa é o 
Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC, em inglês), 
ligado à ONU, que reuniu a mais com-
pleta coletânea de evidências cientí-
ficas sobre o assunto. Entre os dados 
apresentados pelo IPCC estão:

•	 11 dos 12 anos entre 1995 e 2006 
estão entre os mais quentes já re-

gistrados desde que a temperatura 
global começou a ser medida, em 
1850. A temperatura está subindo 
mais rápido no Hemisfério Norte, 
onde há mais terras, do que no He-
misfério Sul, onde a cobertura por 
oceanos é maior.

•	 A elevação da temperatura tem le-
vado a um aumento do nível dos 
oceanos. Entre 1961 e 1993, o au-
mento se deu a uma razão de 1,8 
milímetro por ano, e desde 1993 
passou para 3,1 milímetros por 
ano. 

•	 Há uma progressiva diminuição 

das massas de gelo da Terra. Ob-
servações de satélite indicam que a 
calota polar Ártica diminui à razão 
de 2,7% ao ano e que possivel-
mente deixará de existir em poucas 
décadas.

•	 O aquecimento global tem levado 
a um aumento da intensidade e da 
freqüência de fenômenos climáti-
cos extremos, como furacões, ciclo-
nes, nevascas, enchentes e secas. 

•	 Mais de 29 mil dados de obser-
vações, de 75 estudos, mostram 
mudanças significativas em siste-
mas físicos e biológicos de todo 
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o planeta. Mais de 89% delas são 
consistentes com o tipo de mudança 
esperada como resposta ao aqueci-
mento.

•	 Foram observados efeitos da ele-
vação da temperatura na atividade 
agrícola (alterações nos ciclos de 
germinação e maturação de diversas 
culturas).

•	 Aumentaram as doenças e a mortan-
dade relacionadas ao calor em po-
pulações humanas, como alergias, 
moléstias provocadas por insetos 
que se reproduzem mais facilmente 
em climas quentes.

•	 Aumento da pressão das comuni-
dades humanas sobre os recursos 
hídricos. Hoje, 250 milhões de pes-
soas de 26 países sofrem com falta 
de água. A previsão é de que, em 30 
anos, sejam 3 bilhões de pessoas 
em 52 países enfrentando esse pro-
blema. 

•	 O grande peso da agricultura na utili-
zação da água, o uso indiscriminado 
de agrotóxicos e a erosão de solos 
são alguns dos fatores que sinalizam 
para o quadro de escassez no futuro 
próximo. 

•	As pressões do crescimento popu-

O Cenário Regional
De um lado o Paraguai enquanto país 
de maior volume de água per capta 
do mundo, exuberante biodiversida-
de e solo excepcional para agricultu-
ra, de outro o Brasil detentor de:

•	 12% da água doce do planeta e 
de uma malha hídrica caudalosa;

•	 20% da biodiversidade do mun-
do e com 27% do território com 
matas nativas;

•	 área agricultável correspondente 

a 32 paises da Europa e grande 
potencial de geração de energia 
resultante de biomassa; e 

•	 3º pais do mundo em potencial 
hidroelétrico

Neste sentido, ambos os países ocu-
pam uma posição de destaque no em-
prego de energias renováveis, porque 
100% da energia elétrica produzida 
no Paraguai e 85%  no Brasil, é reno-
vável, ou sejam, provém de hidrelétri-
cas como a Itaipu. 

No Brasil, se considerada toda matriz 
energética, a participação de fontes 
renováveis no país é de quase 50%, 
dado o emprego intensivo de etanol. 
Para se ter uma idéia do que isso sig-
nifica, esse índice em todo o mundo é 
de 13% e entre os países desenvolvi-
dos, apenas 6%.

Por essa intensa produção de ener-
gia renovável, o país não figura entre 
os maiores poluidores industriais do 
mundo, no entanto, o governo bra-
sileiro tem se comprometido com a 
conservação e preservação ambien-
tal, bem como em promover a dimi-
nuição das desigualdades sociais que 
também geram impactos ambientais. 
Além disso, o país já dispõe de Política 
Nacional sobre Mudanças no Clima.

Foram estes aspectos nacionais que 
nortearam o planejamento e a missão 
da ITAIPU, sob uma ótica de responsa-
bilidade social e ambiental, enquanto 
empreendimento instalado em uma 
região representativa destes aspectos 
ambientais, sendo portanto ela e o 
seu entorno referencia e demonstra-
ção da possibilidade ou não da explo-
ração destas vantagens competitivas 
com sustentabilidade.

lacional e do consumo se fazem 
sentir principalmente sobre o setor 
energético, fornecedor do insumo 
básico para o transporte de pessoas 
e mercadorias, produção industrial 
e agropecuária, iluminação pública 
e residencial, entre outros. Daí de-
corre a crescente necessidade de 
buscar fontes renováveis de energia, 
tais como: a hidroeletricidade, eólica, 
fotovoltaica, veículos elétricos e a hi-
drogênio, etc, também chamadas de 
baixo carbono, porque não emitem 
ou reduzem significativamente as 
emissões de gases do efeito estufa.
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O Cenário  
Local – BP3 
Desde a formação do reservatório, em 
outubro de 1982, a Itaipu Binacional 
monitora as condições da qualidade 
da água do reservatório da usina e 
dos  seus afluentes, identificando cin-
co principais situações que desafiam 
o cumprimento da missão assumida: 
assoreamento, eutrofização, mexilhão 
dourado, agrotóxicos, desmatamento 
e usos múltiplos do reservatório.

Assoreamento: O monitoramento 
da bacia demonstra que o processo 
de aporte de sedimentos na entrada 
principal do reservatório atinge a mé-
dia anual de 6 a 7 milhões de tonela-
das, com grande variação de ano para 
ano, dependendo da maior ou menor 
incidência de enxurradas a montante. 
A esse volume soma-se o depósito de 
milhares de toneladas de terra nos 
rios da BP3 que desembocam no re-
servatório. É a erosão do solo, o rico 
solo do Oeste do Paraná se perdendo 
para sempre. 

Eutrofização: causada pelo excesso 
de nutrientes minerais e orgânicos 
provenientes principalmente da ex-
ploração agropecuária, suinocultura 
e avicultura,  e dos dejetos da popu-
lação urbana da região, impactando, 
entre outras conseqüências negativas 
para a água, os compartimentos late-
rais do reservatório. Juntamente com 
o solo são carregados fertilizantes e 
matéria orgânica que provocam a pro-
liferação de plantas aquáticas e algas, 
inclusive algumas potencialmente 
tóxicas, caracterizando um ambiente 
degradado (eutrofizado), o que limi-
ta os usos múltiplos do reservatório e 
futuramente pode afetar a geração de 
energia. 
 

Mexilhão dourado: Espécie exótica 
de molusco, o mexilhão dourado é 
originário da Ásia, de onde veio gruda-
do em cascos de navios, e sua presen-
ça em solo sul-americano foi observa-
da pela primeira vez no rio da Prata, 
na Argentina, em 1991. Alguns anos 
depois foi encontrado no reservatório 
da  Usina de Itaipu. De rápida proli-
feração, o molusco não tem predador 
natural por aqui, por isso seu controle 
é difícil. Desde que foi constatada sua 
presença, passou a ser encontrado em 
todas as tubulações, filtros e sistemas 
de resfriamento dos geradores. Seu 
controle é feito sem procedimentos 
ambientalmente agressivos e vem re-
gistrando importantes avanços. 
 
Agrotóxicos: O uso intensivo, abusi-
vo e irresponsável desses produtos na 
agricultura e pecuária é outro impor-
tante fator de deterioração da água e 
do solo na BP3, o que afeta a usina 
e compromete a sustentabilidade do 
desenvolvimento econômico e a qua-
lidade de vida da população da região. 

Desmatamento: A colonização do 
Oeste do Paraná, região em que está 
inserida a BP3, até os meados do sé-
culo 20 foi marcada pela devastação 
florestal, porque  a mata existente deu 
lugar à agricultura e pecuária de larga 
escala, precedidas de forte comércio 
de madeira. Os impactos ambientais 
causados pelo desmatamento são 
muitos e graves, como perda de biodi-
versidade e alterações climáticas.

Usos múltiplos do reservatório: A 
busca pela manutenção e melhoria da 
qualidade do reservatório e das bacias 
hidrográficas que o abastecem, envol-
vendo as seguintes questões: 
•	 Sustentabilidade dos pontos de 

captação de água para consumo 
humano;

•	 Balneabilidade das áreas públicas 
de lazer (praias), que atraem mi-

MEIO AMBIENTE EM CRISE | O Cenário Global

Assoreamento do Rio

Macrofitas Aquáticas

Erosão

Esgoto/Lixo

Desmatamento

Embalagens de Agrotóxicos
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lhares de turistas regionais, nacio-
nais e internacionais nas tempo-
radas de verão;

•	 Bases náuticas que integram o 
complexo turístico dos municí-
pios lindeiros;

•	 Corredores de dessedentação do 
gado;

•	 Pontos de captação de água para 
irrigação;

•	 Áreas de apoio às atividades de 
pesca profissional com a criação 
dos Pontos de Pesca que atendem 
a cerca de 800 pescadores artesa-
nais, na perspectiva de cumprir as 
diretrizes do Governo Federal, de 
gerar proteína animal para inte-
grar os programas de erradicação 
da fome no país, a partir da pisci-
cultura em tanques-rede.

  
O Planejamento Estratégico da Itaipu 
partiu do principio de que os impactos 
percebidos nas águas do reservatório 
afetam primeiramente a comunidade 
do seu entorno, portanto, a qualidade 

de vida da população e o das gerações 
futuras. 

Este conceito foi determinante na de-
finição das políticas e objetivos estra-
tégicos e desloca a habitual percepção 
focada na necessidade de proteção do 
reservatório, para a necessidade de 
agir com foco na sustentabilidade re-
gional.

Assim, o desenho dos programas e 
ações da Itaipu, procuram estabele-
cer junto aos atores sociais da BP3, 
a compreensão da relação existente 
entre a problemática global e as ati-
tudes locais, conseqüentemente a co-
responsabilidade de todos em agir de 
modo coletivo e integrado, nas busca 
de um futuro mais sustentável.

Nesse contexto, além de gerar energia 
limpa, a Itaipu pretende contribuir sig-
nificativamente no combate ao aque-
cimento global, com uma proposta 
de cuidado com um bem essencial 

MEIO AMBIENTE EM CRISE | O Cenário Global

Captação água para o consumo humano Praias atificiais Pesca

Destino da Água usada pela humanidade

e bastante vulnerável às mudanças 
climáticas: a água. Assim inerente a 
estes aspectos, a nova Missão da Itai-
pu, expressa-se de modo concreto no 
Programa Cultivando Água Boa, que 
se configura como uma estratégia lo-
cal e global para essa crise que afeta 
o planeta.
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AS POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS FORAM DESENVOLVIDAS À LUZ DA MELHOR CI-
ÊNCIA ECOLÓGICA, CONTIDA NOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS NACIONAIS E PLANETÁRIOS, EMANADOS DOS MAIS IM-
PORTANTES FÓRUNS DE DEBATES SOBRE A PROBLEMÁTICA GLOBAL E DE PROPOSIÇÕES DE CONDUTAS CAPAZES DE 
PROMOVER A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL, ECONÔMICA E DA PRÓPRIA VIDA, EM UMA TENTATIVA DA HUMA-
NIDADE EM CONSCIENTIZAR E AGIR PARA AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS. OS PRINCIPAIS DOCUMENTO QUE MOTIVARAM 
AS AÇÕES  SÃO:

DOCUMENTOS PLANETÁRIOS

Carta da Terra 
A Carta da Terra fundamenta as ações 
do Cultivando Água Boa, razão pela 
qual a Itaipu foi contemplada com o  
Prêmio Carta da Terra + 5, recebido 
em 2005, em Amsterdam, Holanda, 
no evento comemorativo do quinto 
aniversário do documento. 

A Carta da Terra é uma declaração so-
bre os “valores e princípios para um 
futuro sustentável”. Procura inspirar 
em todos os povos um novo sentido 
de interdependência e de responsa-
bilidade compartilhada para o bem-
estar da humanidade.  

A visão ética inclusiva do documento 
reconhece que a proteção ambiental, 
os direitos humanos, o desenvolvi-

mento humano eqüitativo e a paz são 
interdependentes e indivisíveis. Isto 
fornece um novo marco com relação à 
maneira de pensar sobre estes temas 
e de como abordá-los.  

Construída com a participação de mi-
lhares de pessoas do mundo inteiro e 
reconhecida pela Unesco, a Carta da 
Terra é hoje um instrumento de edu-
cação utilizado em órgãos públicos, 
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empresas e organizações da socie-
dade civil e já tem sido adaptada às 
necessidades e interesses de grupos 
especiais como: Carta da Terra para 
Crianças, Carta da Terra para Adoles-
centes, Carta da Terra das Nações Indí-
genas, entre outras aplicações.

Nas ações socioambientais da Itaipu 
Binacional, a Carta da Terra se inse-
re no espírito da “ética do cuidado” 
como um instrumento balizador para 
as ações educativas do Programa Cul-
tivando Água Boa. Em conjunto com 
outros documentos planetários, ela 
fundamenta os projetos socioambien-
tais em desenvolvimento na região de 
influência de Itaipu – a Bacia Hidro-
gráfica do Paraná 3.

Além disso, trechos do documento es-
tão constantemente presentes em pu-
blicações, apresentações audiovisuais 
e palestras, em âmbito local, nacional 
e internacional. (A íntegra da Carta da 
Terra está disponível no site www.car-
tadaterra.org.)

DOCUMENTOS PLANETÁRIOS

2 edições do Caderno “A Carta da Terra”, 
na série Documentos Planetários, em 
2004 e 2007; 

1 edição do folder A Carta da Terra (2007); 

2 edições com a relatoria e narração do 
Leonardo Boff, pelo Centro de Defesa e 
Direitos Humanos de Petrópolis – CDDH 
nos formatos cartilha,  vídeo VHS e cartaz 
(2006) e DVD (2007).

Publicação na íntegra pela edição nº 4 do 
jornal Cultivando Água Boa, em janeiro 
de 2005, com tiragem de 20.000 exem-
plares. 

PATROCÍNIO, PUBLICAÇÃO
E DISSIMINAÇÃO DOS MATERIAIS:
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Tratado de Educação 
Ambiental para  
Sociedades Sustentá-
veis e Responsabilidade 
Global

Redigido e aprovado no contexto da 
Rio 92, este foi um dos 36 tratados 
produzidos pelo Fórum de ONGs e 
Movimentos Sociais do Fórum Global. 
Fruto de um processo participativo que 
envolveu ONGs e universidades de vá-
rias regiões do planeta durante mais 
de um ano, este documento e a Carta 
da Terra representam os dois pilares 
que sustentam as iniciativas de educa-
ção ambiental para um futuro susten-
tável. Após afirmar, em seu prólogo, o 
caráter permanente e continuado da 
educação ambiental, o Tratado declara 
que as causas da degradação ambien-
tal estão ligadas, fundamentalmente, 
à má distribuição da abundância que 
existe no planeta. Dezesseis princípios 
orientam as diretrizes do Tratado e as 
propostas de ações, orientados, entre 
outros, pelos seguintes princípios:

•	 A educação é um direito de 
todos; somos todos aprendizes e edu-
cadores.

•	 A educação ambiental deve 
ter como base o pensamento crítico e 
inovador, em qualquer tempo ou lugar, 
em seus modos formal, não formal e 
informal, promovendo a transforma-
ção e a construção da sociedade.

•	 A educação ambiental deve 
ajudar a desenvolver a consciência éti-
ca sobre todas as formas de vida com 
as quais compartilhamos este planeta, 
respeitar seus ciclos vitais e impor li-
mites à exploração dessas formas de 
vida pelos seres humanos.

O Tratado de Educação Ambiental 
para Sociedades Sustentáveis e Res-
ponsabilidade Global foi publicado 

pela Itaipu Binacional em 2005 e reim-
presso em 2007, como o 2º volume da 
série Documentos Planetários – Ca-
dernos de Educação Ambiental, com 
distribuição dirigida para educadores, 
instituições e redes que atuam no se-
tor. Ele também fundamenta as diver-
sas ações socioambientais desenvolvi-
das por Itaipu, municípios, instituições 
parceiras e comunidade regional.

Saiba mais
www.penuma.org.educamb

Objetivos do Milênio    

Durante a reunião da Cúpula do Mi-
lênio, realizada em Nova Iorque em 
2000, líderes de 191 nações oficiali-
zaram um pacto para tornar o mundo 
mais solidário e mais justo.

Esse pacto, denominado Declaração 
do Milênio, foi firmado como um do-
cumento-síntese dos avanços alcança-
dos na construção de valores e objeti-
vos comuns entre os povos. 

Estabeleceu um compromisso com-
partilhado para enfrentar os desafios 
globais mais urgentes nos campos 
econômico, social e ambiental, com-
posto por oito Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio (ODMs), mais 

conhecidos no Brasil como Metas do 
Milênio. 

Esses objetivos foram expressos num 
conjunto de alvos a serem atingidos 
até 2015, por meio de ações concretas 
dos governos e da sociedade. Entre as 
ações brasileiras destaca-se a criação 
da Semana Nacional pela Cidadania 
e Solidariedade, anual e permanen-
te, que visa concentrar e integrar toda 
a energia cívica do País e dar foco e 
sustentabilidade às várias iniciativas 
sociais espontâneas e dispersas, que 
mobilizam a sociedade. 

O desafio básico proposto é verdadei-
ramente monumental: reduzir a po-
breza extrema pela metade até 2015. 
Os objetivos acordados naquela cúpu-
la fixaram alvos claros e mensuráveis 
em uma série de questões de impor-
tância vital, como aumento do núme-
ro de crianças nas escolas, melhoria 
da assistência à saúde, redução da 
mortalidade materna e infantil, com-
bate às principais doenças e diminui-
ção drástica da degradação ambiental.
 
Saiba mais
www.pnud.org.br/odm

DOCUMENTOS PLANETÁRIOS

Objetivos do Milênio
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Agenda 21

É o principal resultado da Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento – Rio-92. O documento 
foi discutido e negociado exaustivamente 
entre os países ali representados. Trata-se 
de produto diplomático que contém con-
sensos e propostas. Em 1994, o Senado 
Federal do Brasil publicou a versão do do-
cumento em português.

A Agenda 21 propõe que os diversos paí-
ses do mundo tomem medidas para que 
no próximo século seja garantida a sus-
tentabilidade das atividades humanas e 
principalmente que seja alcançada a me-
lhoria da qualidade de vida das atuais e 
futuras gerações. Trata de transformações 
culturais e de valores, estimulando a ado-
ção de padrões sustentáveis de produção 
e consumo. Identifica também proble-
mas, propõe soluções e estima custos de 
investimento.

É um guia de planejamento que deve ser 
internalizado em qualquer política seto-
rial de governo (agricultura, cultura, edu-
cação, saúde, etc.) sendo valioso para re-
elaborar idéias sobre desenvolvimento, 
formular propostas e viabilizar recursos.

O capítulo 15 da Agenda 21 enfatiza a ne-
cessidade de aprimorar e estimular, em 
âmbito planetário, a conservação e o uso 
sustentável dos recursos naturais.

Fontes
http://www6.cptec.inpe.br/mudancas_
climaticas/agenda21.shtml
http://www.un.org/esa/sustdev/docu-
ments/agenda21/index.htm
 
Também foram considerados outros do-
cumentos tais como:  política públicas 
brasileiras e paraguaias, Conferências de 
Meio Ambiente, Plano Nacional de Recur-
sos Hídricos, Protocolo de Kyoto Protocolo 
De Montreal, Pacto Global.

DOCUMENTOS PLANETÁRIOS
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A denominação Cultivando Água Boa, 
com o verbo no modo gerúndio para 
denotar continuidade, processo e real-
ça a necessidade de que, assim como 
se cultiva o solo para que dê bons fru-
tos, a água também precisa de “culti-
vo”, ou cuidado, para se manter abun-
dante e com qualidade hoje e sempre.

Objetivos
O Cultivando Água Boa, fundamenta-
do em documentos nacionais e pla-
netários, visa a estabelecer critérios 

e condições para orientar as ações 
socioambientais relacionadas com a 
conservação dos recursos naturais e 
centradas na qualidade e quantidade 
das águas e na qualidade de vida das 
pessoas. 
 
Trata-se de um movimento de parti-
cipação permanente, em que a Itaipu 
Binacional, além de mitigar e corrigir 
passivos ambientais trabalha com a 
sociedade para mudar os seus valores.

O PROGRAMA CULTIVANDO ÁGUA BOA NASCEU A PARTIR DA CONCEPÇÃO DA ÁGUA COMO RECURSO UNIVERSAL E QUE, 
PORTANTO, NÃO PERTENCE A NINGUÉM, MAS SIM A TODA A HUMANIDADE. PARTIU, TAMBÉM, DO PRINCÍPIO DE QUE, 
DO PONTO DE VISTA DA QUALIDADE AMBIENTAL, ELA AFETA A TODOS E QUE OS CURSOS D´ÁGUA ESTABELECEM A VER-
DADEIRA TERRITORIALIDADE E COMUNIDADE DE VIDA. ASSIM, CONSIDEROU-SE O ELEMENTO ÁGUA, PRINCIPAL ATIVO 
DA ITAIPU, COMO O EIXO QUE ORIENTOU AS AÇÕES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA.

PROGRAMA CULTIVANDO ÁGUA BOA 

Pacto das Águas
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O Que Mudar

PROGRAMA CULTIVANDO ÁGUA BOA

Onde Agir
O território

O Programa definiu como território de 
atuação a unidade de planejamento 
da natureza, a Bacia Hidrográfica. 

Decorrente deste conceito, a área de 
influência de atuação direta da ITAIPU, 
deslocou-se de 16 municípios conhe-
cidos como Lindeiros e que tiveram 
áreas inundadas pelo  reservatório da 
usina, na margem brasileira,  para os 
29 municípios da Bacia Hidrográfica 
do Paraná 3 (BP3). Na margem para-
guaia está sendo aplicado o projeto 
piloto na sub-bacia do rio Carapá Ypoti. 

Modos de ser/sentir  
objetiva, através de um amplo pro-
cesso de sensibilização, informação 
e capacitação forma e informal, a 
mudança de conceitos e valores, 
sentimentos e crenças, pautados 
na ética do cuidado. 

Modos  de viver 
busca alterar a relação do ser huma-
no com o seu meio, com a natureza, 
com os recursos naturais, no seu 
manejo sustentável para o atendi-
mento das necessidades humanas, 
tendo como essência a água. 

Modos de produzir 
procura estabelecer a cultura e for-
necer a tecnologia necessária  para 
processos de produção sustentá-
veis e saudáveis.

Modos de consumir
incentiva a mudança nos hábitos 
de consumo da população, tanto 
nos aspectos quantitativos e qua-
litativos,  alinhados ao conceito de 
sustentabilidade.

Bacia Hidrográfica do Prata

Bacia Hidrográfica do Rio Paraná

Bacia Hidrográfica do Reservatório de Itaipu
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FOI-SE O TEMPO EM QUE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ERA FOCADA APENAS EM ATIVIDADES PONTUAIS DE APRENDIZADO 
SOBRE O MEIO AMBIENTE OU A NATUREZA. 

A complexidade dos sistemas do pla-
neta Terra e suas interações exigem 
não só um aprendizado sobre alguma 
coisa, mas uma interação de aprendi-
zados, diálogos de saberes e experi-
ências que nos permitam habitar este 
planeta como pessoas responsáveis e 
cientes pela manutenção e compar-
tilhamento da vida, tanto da espécie 
humana quanto das inúmeras outras 
espécies em convivência. 

Assim, faz parte da educação ambien-
tal entender essa rede de convivência 
para intensificar nosso pertencimen-
to ao Planeta Terra, baseando nossos 
pensamentos e ações em uma ética 
do cuidado. Para tanto, é fundamental 
a mobilização das pessoas em proje-
tos coletivos e participativos. Na ver-
dade, não há como separar “natureza” 
e “cultura” e, por isso, a educação am-
biental foca as relações socioambien-
tais a fim de transformá-las.

Essa complexa tarefa não pode ser 
responsabilidade de apenas alguns 
indivíduos que às vezes controlam as 
decisões. Deve partir de todos nós, 
cada qual pensando e agindo confor-
me sua disposição, mas levando em 
consideração as disposições dos ou-
tros. Assim, parte do que nos propõe 
a educação ambiental é, justamente, 
esse enfoque sistêmico das relações, 
onde uma ação local está conectada a 
uma global e vice-versa.   

Nosso sistema econômico, baseado 
no lucro e no consumo, alimenta uma 
ética do individualismo e da compe-
tição, o que está sendo catastrófico 
para o planeta. 

Uma medida que se faz necessária 
para mudar esse quadro de degrada-
ção ambiental é a revisão dos meios 
como produzimos objetos e criamos 
necessidades na sociedade contem-
porânea. Na prosaica atitude de retirar 
um produto da prateleira do super-
mercado, o consumidor dificilmente 
reflete sobre a quantidade de energia, 
água e outros recursos naturais utiliza-
dos para fazer com que aquele objeto 
chegasse a suas mãos. E mais, não re-
flete também sobre qual será o desti-
no daquele objeto quando não mais 
satisfizer suas necessidades.

É urgente propor alternativas a esse 
sistema, estimulando outros modos 
de vida em  sociedade. Essas alterna-
tivas devem ser construídas coletiva-
mente como  parte integrante da edu-
cação ambiental. Logo, é uma tarefa 
política, que questiona e redireciona 
os rumos da nossa civilização, visando 
a empoderar e apoiar as pessoas para 
que possam atuar na gestão ambien-
tal dos seus municípios.

Ações institucionais de educação am-
biental estão sendo desenvolvidas na 
Itaipu desde a criação do Ecomuseu, 
em 1987, e atualmente adquire um 
novo caráter e assume novas dimen-
sões, integrando todos os projetos so-
cioambientais, em uma rede formal e 
informal, com a sociedade organizada, 
com as instituições publicas e privadas 
e a comunidade em geral, desenvol-
vendo ações de educação para sensi-
bilizar, capacitar, apoiar e articular to-
dos enquanto educadores ambientais 
na região, fomentando a criação de re-
des regionais de educação ambiental.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 
CONSTRUÇÃO DA SUSTENTABILIDADE

Este processo, por sua vez, precisa 
encontrar na atitude e ações dos co-
laboradores da Itaipu, o reflexo destes 
conceitos e paradigmas, o que implica 
em um amplo processo de educação 
e capacitação socioambiental institu-
cional na Itaipu.
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Como  estratégia  de síntese, essas 
ações são agrupadas em quatro pila-
res:

A) EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA BP3 

Formação de Educadores Ambien-
tais (FEA) 
Desenvolvida por meio da metodo-
logia da Pesquisa-Ação-Participante 
(PAP), também conhecida como Pes-
soas-que-Aprendem-Participando, a 
qual se desenvolve mediante círculos 
de diálogos que vão se ampliando e 
constituindo “mandalas” multiplica-
doras de saberes e cuidados socioam-
bientais. 

Nessa mandala (imagem acima), o 
PAP1 é composto pela equipe ideali-
zadora – dos Ministério do Meio Am-
biente e da Educação; o PAP2, pelo 
coletivo educador, com 57 instituições 
parceiras; o PAP3, processo de for-
mação de 207 educadores/as am-
bientais representando todos os seg-
mentos sociais dos 29 municípios da 
BP3, que por sua vez desencadeiam 
o PAP4, constituído por 119 comuni-
dades de aprendizagem, com 2.900 
atores sociais envolvidos. 

O processo abrange questões socio-
ambientais diversas, escolhidas e ofe-
recidas pelas instituições do Coletivo 
Educador em função da realidade re-
gional. O objetivo final é fortalecer a 
construção de políticas públicas que 

transformem todos os municípios da 
região em Municípios Sustentáveis, 
por meio do diálogo entre coletivos, 
colegiados, redes, fóruns, projetos, 
programas e  ações socioambientais 
desenvolvidas no âmbito local e arti-
culadas em outros níveis.

Agenda 21 do Pedaço
É processo de planejamento participa-
tivo da comunidade na sua microba-
cia, que estabelece um novo território 
de pertencimento, orientando e sus-
tentando as etapas de ação, focadas 
na correção de passivos e na conser-
vação ambiental, desenvolvendo os 
princípios da  Ética do Cuidado na 
região.

A metodologia aplicada recebe o 
nome de Oficinas do Futuro, se desen-
volve em quatro momentos: o Muro 
das Lamentações, a Árvore da Espe-
rança, Caminho Adiante, Pacto das 
Águas e Futuro no Presente, que apa-
rece detalhada no tópico sobre Gestão 
Participativa.

Rede de Educação Ambiental Linha 
Ecológica
Ação educativa que objetiva promo-
ver a aprendizagem continuada de di-
versos atores sociais para uma cultura 
de sustentabilidade, mediante ativi-
dades baseadas em eixos norteado-
res: agricultura orgânica, água boa e 
gente saudável, e é desenvolvida por 
105 monitores representantes dos 
municípios.

Pesquisa - Ação - Participante (PAP)
Pessoas que Aprendem Participando
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Esses monitores atuam na sensibiliza-
ção de  suas comunidades por meio 
de atividades como: visitas técnicas a 
agricultores, visitas ecológicas monito-
radas, encontros de capacitação para 
450 professores, distribuição de ma-
teriais didáticos, 135.000 Cartilhas 
Mundo Orgânico, 650 kits contendo 
os documentos planetários (Rede For-
mal de Ensino), 65 oficinas educati-
vas – Carta da Terra, 450 apresenta-
ções teatrais da peça “Matita: uma 
aventura orgânica”, plano de ação mu-
nicipal para catadores de materiais re-
cicláveis, 12 cursos de formação em 
agroecologia, formação continuada 
para 25 nutricionistas e 100 meren-
deiras e implementação do Concurso 
de Receitas Saudáveis da BP3, com 
participação de 700 merendeiras, 
resultando na seleção de 58 receitas 
para serem adotadas nas escolas. 

Assim, a Rede de Educação Ambien-
tal Linha Ecológica, que tem seu foco 
no ensino formal, ajudou a mobilizar 
pessoas e instituições a participar do 
Programa de Formação de Educado-
res (FEA), uma proposta de educação 
popular não formal. Esse programa 
articulou o Coletivo Educador da BP3 
e do Parque Nacional do Iguaçu e se 
enraizou constituindo Comunidades 
de Aprendizagem. Porém, muitas das 
pessoas dessas ações também parti-
cipam da construção das Agendas 21 
do Pedaço que ocorrem nos municí-
pios da BP3.

Além desta articulação com o FEA, as 
ações e atividades estão interconec-
tadas e permeiam, especialmente, os 
projetos de agricultura orgânica, plan-
tas medicinais, coleta solidária, gestão 
por bacia hidrográfica, mas que de 
uma forma ou de outra se faz presen-
te  em todas as ações do Cultivando 
Água Boa. 

B) EDUCAÇÃO AMBIENTAL CORPO-
RATIVA
As atividades da Educação Ambiental 
Corporativa são estruturadas em dois 
eixos de atuação: formação e inter-

venção. No eixo formativo, a criação 
de uma Rede Interna com aproxima-
damente 105 educadores ambientais 
atua reunindo e formando colabora-
dores/as representantes de diferentes 
áreas da empresa que participam de 
palestras, reuniões e oficinas. 

materiais impressos e documentos 
comunicativos elaborados pelos parti-
cipantes durante as atividades desen-
volvidas, onde a comunidade pode es-
tar expressando suas idéias e criando 
formas de comunicá-las. Entre eles en-
contramos a Carta da Terra, o Tratado 
de Educação Ambiental, o Caderno de 
Receitas Saudáveis da BP3, as Cartas 
dos Pactos das Águas e Publicação do 
FEA “Circulos de Aprendizagem” tota-
lizando 110.000 publicações.

Além disso, temos que considerar a 
comunicação como uma ferramenta 
educativa capaz de ampliar o com-
partilhamento de saberes e experiên-
cias. Desta forma, a educomunicação 
permite expressar idéias e ações das 
comunidades que participam do pro-
grama.  

Sensibilização dos Empregados

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Posteriormente, estes atuam como 
educadores/as ambientais em suas 
áreas levando informações e mo-
tivando mudanças de atitudes. No 
eixo interventivo realiza atividades de 
sensibilização sobre diversos temas, 
em eventos estratégicos que reúnem 
grande número de colaboradores da 
empresa.

Nos programas de desenvolvimento 
e treinamento dos recursos humanos, 
em especial dos programas de desen-
volvimento gerencial, os elementos 
da sustentabilidade integram os seus 
conteúdos.

C) EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ES-
TRUTURAS EDUCADORAS
São atividades de educação ambiental 
voltadas para uma grande variedade 
de públicos (turistas, comunidades, 
escolas, empregados, jovens apren-
dizes) que utilizando-se das estrutu-
ras educadoras da Itaipu (Ecomuseu 
e Refúgio Biológico Bela Vista) visam 
trabalhar questões culturais, ambien-
tais e sociais, focadas na sustentabili-
dade, com um número aproximado de 
3.000 pessoas/ano.

D) EDUCOMUNICAÇÃO
Instrumento educativo presente em 
todas as ações da Educação Ambien-
tal. Ocorre mediante produção de 

Assim a Educação Ambiental atua 
transversalmente em todos os pro-
gramas do Cultivando Água Boa, es-
timulando a formação de cidadãos e 
cidadãs para a ética do cuidado, ca-
pacitando e sensibilizando pessoas e 
grupos sociais para atuar, auto-educar 
e contribuir na educação de outros 
para a construção de sociedades sus-
tentáveis. 
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Com base na nova missão ampliada 
da Itaipu e na problemática diagnosti-
cada na região de influência do reser-
vatório, foi necessário estruturar um 
novo modelo de gestão para poder 
agir nas soluções ou mitigação dos 
problemas socioambientais, a partir 
de 4 componentes estratégicos:

Gestão por programas

O modelo adotado compreende, em 
primeiro lugar, a gestão por progra-
mas. É exercida por meio de proce-
dimentos, métodos e instrumentos 
definidos empresarialmente para a 
Gestão Estratégica e Operacional dos 
Programas com base na metodolo-
gia do Project Management Institute 
(PMI), para elaboração de projetos 
socioambientais que utiliza o conceito 
matricial, obtendo recursos e talentos 
humanos das diversas estruturas orga-
nizacionais.

Este processo é acompanhado pela 
Sala de Monitoramento de Programas 
e Projetos. O Cultivando Água Boa tem 
a sua essência no Programa Gestão 

por Bacias Hidrográficas e conta com 
diversos programas e ações, descritos 
neste documento, que atuam de for-
ma transversal e complementar. 

Gestão da  
Informação Territorial

O Cultivando Água Boa emprega tec-
nologias confiáveis de gestão territorial 
para investigar, identificar, relacionar 
espacialmente, conhecer, interpretar e 
operar de forma integrada os territó-
rios das bacias hidrográficas influentes 
no reservatório.

Nesse contexto está sendo desenvolvi-
do e implantado um conjunto de ins-
trumentos multidisciplinares para ob-
ter o conhecimento científico e siste-
mático da complexa realidade da BP3, 
fornecendo as informações territoriais 
para uso dos vários níveis gerenciais 
e equipes de projetos do Cultivando 
Água Boa e de todos os co-usuários 
da água, a partir da implementação 
de um CADASTRO TÉCNICO MULTIFI-
NALITARIO.

Como Agir

MODELOS DE GESTÃO

Informação Territorial é Estratégia 
para Tomada de Decisões
O desconhecimento do território de 
influência impediria a solução ou in-
dicação eficiente de alternativas para 
correção de passivos ambientais.

No caso da Itaipu, as conseqüências 
dos passivos ambientais da região de 
influência da empresa (a Bacia do Pa-
raná 3) refletem diretamente no insu-
mo base do seu negócio, que é a água 
armazenada em seu reservatório.

Assim, o programa de Gestão Terri-
torial busca ordenar todas as infor-
mações existentes e as que estão 
em constante processo de aquisição 
pelo programa Cultivando Água Boa, 
gerando um banco de dados conciso 
sobre a BP3.  

Portanto, o programa consiste em im-
plementar políticas de investigação e 
de gerenciamento de informações ter-
ritoriais, mediante a manipulação de 
dados socioeconômicos, ambientais 
e geográficos, com o emprego de téc-
nicas de cartografia e de geoproces-
samento, procurando gerar melhores 
resultados para a gestão ambiental.
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O programa está estruturado em 
quatro ações

	Sistematização das informa-
ções territoriais e históricas;
	Operação da unidade de geo-

processamento; 
	 Levantamentos topográficos 

na área de influência ou de interes-
se da Itaipu; 
	Operação da unidade de car-

tografia.

Como as atividades são desenvol-
vidas

	Avaliação e cadastro de Usos 
Múltiplos do Reservatório e das 
Áreas Protegidas;
	Regularização imobiliária da 

Itaipu;
	Manutenção da Poligonal En-

volvente;
	Regularização de terrenos re-

sidenciais dos conjuntos habitacio-
nais da Itaipu;
	Elaboração de levantamentos 

em áreas de interesse da empresa; 
	Medição territorial para paga-

mentos contratuais;
	Apoio operacional ao desen-

volvimento de atividades de plane-
jamento e interação regional;
	 Fornecimento de produtos 

cartográficos; e
	Edição de dados cartográficos.

Qualidade
O acesso democrático e de qualidade 
às informações territoriais e ambien-
tais pelos diversos atores dos progra-
mas que apóiam o Cultivando Água 
Boa é questão chave para auxiliá-los 
nas tomadas de decisão sobre a ges-
tão territorial e indicação de soluções 
para corrigir os passivos ambientais da 
BP3.

Para isso a Itaipu fortaleceu suas uni-
dades de TI (tecnologia da informa-
ção), tanto na margem direita (Pa-
raguai) como na margem esquerda 
(Brasil), que passam por uma con-
tínua estruturação e fortalecimento, 
com a contratação de profissionais 
qualificados e capacitados, aliada a 
uma política de atualização periódica 
dos dados geográficos da BP3. 

Essa metodologia de trabalho bene-
ficia todos os programas e projetos 
da Diretoria de Coordenação e Meio 
Ambiente, além das demais áreas da 
Itaipu e dos municípios da região, que 
necessitam de informações territoriais 
e ambientais de qualidade.

Além da implantação e estruturação 
da Unidade de Geoprocessamento e 
da Unidade de Cartografia, o progra-
ma permitiu o desenvolvimento de 
sete aplicativos para o armazenamen-
to e a disponibilização de informações 
territoriais e ambientais, a saber: 

•	 Ocupação da Faixa de Prote-
ção e Reservatório (OFP);
•	 Base de Pontos de Controle 

(BPC);
•	 Controle de Pagamento de 

Projetos Ambientais (CPPA);
•	 Controle de Projetos Técnicos 

e Temáticos (CPTT);
	 Sistema de gestão dos pro-
jetos de adequação em proprie-
dades rurais (Sig@livre);
•	 Portal de Mapas Itaipu (PMI); 
•	 Ordenação de todos os dados 

geográficos disponíveis (Base). 

Informações Territoriais: 
Cartografia e 

Geoprocessamento

COMO AGIR | Modelos de Gestão
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Assim todas os programas e ações são 
planejados, executados e avaliados a 
luz destes preceitos, que por sua vez 
orientam a identificação da problemá-
tica, dos parceiros, das atividades a se-
rem executadas, sua implementação, 
monitoramento, avaliação e correção.
Para apresentar anualmente o de-
sempenho socioambiental, a Itaipu 
adotou o modelo internacional GRI – 
Global Reporting Iniciative, onde são 
abordados 30 indicadores ambientais, 
40 sociais e 9 econômicos.

Gestão Ambiental

Fundamentada na norma ISO 
14001(Sistema de Gestão Ambiental), 
com objetivo de utilizar a sua metodo-
logia como referência, principalmente 
o conceito PDCA, (na sigla em inglês 
para Plan, Do, Check, Action – Planeja-
mento, Execução, Verificação e Ações 
de Correção)um dos princípios da 
qualidade. A utilização da norma não 
tem o objetivo de obter a certificação, 
e sim de utilizar as suas práticas e mé-
todos. 

Gestão Participativa

A gestão e a implementação do pro-
grama socioambiental são eminente-
mente participativas. Suas ações são 
desenvolvidas por meio de parcerias 
as mais diversas entre Itaipu e institui-
ções públicas e privadas e entidades 
sociais e ambientais. A organização e 
operação deste processo é feito por 
meio de comitês gestores formados 
por representantes dos diversos par-
ceiros, que assumem uma posição de 
protagonista em todos os programas e 
ações do Cultivando Água Boa.

Atualmente, o Cultivando Água Boa 
conta com mais de 1.600 parceiros 
na BP3, entre prefeituras, cooperati-
vas, associações de classe, produtores 
rurais, ONGs, órgãos governamentais, 
sociedade civil organizada, etc.), que 
organizados em Comitês Gestores em 
cada um dos 29 municípios da BP3, 
atuam transversamente em todos os 
programas e ações que estão sendo 
desenvolvidas, além dos comitês es-
pecíficos dos programas transversais, 
que permeiam todo o tecido social da 
BP3.

Os membros dos comitê gestor, se 
reúnem periodicamente para dialo-
gar sobre o andamento das ações do 
Cultivando Água Boa no município. O 
comitê faz também a articulação jun-
to aos órgãos públicos do Executivo, 
do Judiciário e dos órgãos ambientais 
para ajudarem a encaminhar solu-
ções, principalmente relacionadas às 
pequenas propriedades. 

O processo participativo utilizado no 
Programa Gestão por Bacias é com-
posto é composto pelas seguintes eta-
pas:

COMO AGIR | Modelos de Gestão
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1. Seleção da microbacia

Inicia-se pelo dialogando com a comunidade, autoridades e li-
deranças locais sobre os conceitos e fundamentos da conserva-
ção dos recursos hídricos, com a definição da microbacia a ser 
trabalhada em cada município, priorizando as dos mananciais 
que abastecem a cidade.

Muro das lamentações - identifi-
cam-se os danos ao meio ambien-
te e reclamações da comunidade, 
que  avalia a sua conduta, em 
especial em relação ao seu rio, 
e aponta os problemas a serem 
resolvidos;

Árvore da esperança – manifestam-
se as aspirações de hoje e de amanhã 
(sonhos), respondendo à pergunta: 
Como gostariam que o pedaço fosse?

Caminho adiante – definem-se as 
ações corretivas dos problemas identi-
ficados, comprometendo-se com uma 
nova conduta, com base na ética do 
cuidado, na convivência solidária entre 
os seres humanos e entre eles e os 
demais seres, respondendo às per-
guntas: O que é necessário fazer com 
urgência para salvar nosso rio? Qual é a 
nossa parte?  

Pacto das Águas – celebração do com-
promisso pelo cuidado com as águas, 
em que a comunidade apresenta aos 
envolvidos os resultados das oficinas do 
futuro: o verdadeiro retrato da comuni-
dade, problemas, anseios, compromis-
sos e prioridades. Mobiliza todos, finan-
ceiramente e na construção do respeito 
mútuo e solidariedade. Serve também 
como subsídio ao comitê gestor nos 
encaminhamentos referentes ao proje-
to. Esse documento é chamado Carta 
do Pacto das Águas, que a comunidade, 
lideranças e autoridades assinam como 
compromisso com a sustentabilidade 
(Agenda 21 do Pedaço).

Modelos de Gestão

4. Oficinas do Futuro

Inspirada na metodologia do Instituto Ecoar para a Cidadania  (Agenda 21 do Pedaço) que  traz à tona a  possibilidade 
do diálogo e a ação de vários atores sociais que interferem no ambiente e na qualidade de vida. As comunidades (jovens, 
crianças, adultos e idosos) são reunidas  em suas sedes/clubes e convidadas a uma reflexão socioambiental no processo das 
Oficinas do Futuro, que compreendem quatro momentos:

3. Comitês Gestores

São criados comitês gestores com representantes dos diversos 
programas e projetos socioambientais da Itaipu, órgãos muni-
cipais, estaduais e federais, cooperativas, empresas, sindicatos, 
entidades sociais, universidades, escolas e agricultores.

2. Sensibilização

Encontros com as comunidades e lideranças para sensibili-
zar sobre os problemas, ações corretivas necessárias, práti-
cas ambientalmente corretas e sobre o que é o Cultivando 
Água Boa.
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Em que Agir
Para atender os objetivos e metas 
propostas, o cultivando Água Boa 
se utiliza de  um conjunto de Pro-
gramas/projetos com suas ações, 
que atuam transversalmente na 
área de influência do reservató-
rio: 

•	 EDUCAÇÃO AMBIENTAL;

•	 GESTÃO POR BACIAS;

•	 SANEAMENTO; 

•	 ENERGIAS RENOVÁVEIS; 

•	 DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL

•	 PLANTAS MEDICINAIS; 

•	 AQÜICULTURA E PESCA; 

•	 JOVEM JARDINEIRO;

5. Convênios, Acordos, Termo de Compromisso

Uma vez celebrado o Pacto das Águas (compromisso coletivo), a Itai-
pu Binacional, a Prefeitura e os demais parceiros assinam os convê-
nios e outros instrumentos em que estão claramente estabelecidas as 
condições e as contrapartidas das partes, para viabilizar a execução 
das ações previstas.

6. Ajustes de parcerias

Antes do inicio das ações são realizados ajustes referentes à participa-

ção e contribuição de cada um dos parceiros envolvidos com a causa.

7. Futuro no presente

Ação que se realiza durante e após a solução dos passivos ambientais, 
quando acontecem oficinas de sensibilização para despertar a cons-
ciência de cuidado com o que está sendo reconstruído. Uma grande 
parceria para resolver os passivos ambientais apontados é firmada en-
tre os diversos segmentos das comunidades locais e das instituições 
envolvidas. Com seus potenciais distintos, desencadeiam o processo 
de ajuda mútua, legitimado nos comitês gestores, que garantem a 
tomada de decisões de forma democrática e se constituem em espa-
ços fundamentais de planejamento, execução, monitoramento e pro-
posições de ações para a melhoria contínua das bacias hidrográficas 
regionais.

•	 COLETA SOLIDÁRIA;

•	 COMUNIDADES INDÍGENAS; 

•	 INFRA-ESTRUTURA SOCIAL; 

•	 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO INSTI-
TUCIONAL E REGIONAL; 

•	 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO AM-
BIENTAL; 

•	 CENTRO DE SABERES E CUIDADOS SO-
CIOAMBIENTAIS DA BACIA DO PRATA, 
ENTRE OUTROS.
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O monitoramento da qualidade da 
água de uma bacia é a forma mais 
adequada de se direcionar o planeja-
mento do uso da terra, o manejo e a 
conservação do solo. 

Em grandes bacias, a saúde do rio 
é conseqüência direta das medidas 
adotadas para controlar o escoamen-
to superficial e favorecer a infiltração 
de água no solo, prevenir a erosão 
e reduzir o aporte de sedimentos e 
nutrientes. Resulta também da ma-
nutenção da biodiversidade da bacia, 
assegurando a conectividade entre as 
diferentes microbacias hidrográficas. 
Frente a essa problemática, a Itaipu se 
propôs a implementar a gestão am-
biental de bacias hidrográficas, com o 
Programa Gestão por Bacias, que foi 
concebido com os seguintes objetivos:

	Promover a conservação dos 
solos da BP3;
	Melhorar o sistema viário rural 

da BP3, reduzindo o aporte de sedi-

mentos das estradas para o reservató-
rio e contribuindo para a qualidade de 
vida dos agricultores;
	Implementar medidas de sane-

amento rural, reduzindo a contamina-
ção dos recursos hídricos e benefician-
do diretamente os agricultores;
	Contribuir para a correção de 

passivos ambientais das propriedades 
rurais nas diferentes microbacias hi-
drográficas da BP3;
	Minimizar impactos da ativida-

de agropecuária sobre o reservatório 
da Itaipu, em termos de aporte de se-
dimentos, nutrientes e agrotóxicos;
	Fazer a gestão dos recursos hí-

dricos proporcionando os usos múlti-
plos das águas, em conformidade com 
Política Nacional de Recursos Hídricos 
(Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997, 
Art. 1º); e
	Contribuir para a proteção das 

áreas de matas ciliares.

Para cumprir esses objetivos, o progra-
ma está organizado em cinco ações 

Gestão por Bacias
Respeito à unidade de planejamento da natureza
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que compõem o Planejamento Estra-
tégico da Itaipu, a saber:
	Práticas Conservacionistas de 

Água e Solo;
	Saneamento Rural;
	Adequação de Instalações Agro-

pecuárias; e
	Diagnóstico dos Recursos Na-

turais Renováveis das Propriedades 
Rurais Existentes nas Microbacias Hi-
drográficas da BP3.
	Diagnóstico dos sistemas de 

produção atuais e ajuste para sistemas 
sustentáveis

Trabalho com a comunidade
A eficácia do planejamento do uso da 
terra e da implementação de ações de 
manejo integrado de bacias hidrográ-
ficas voltadas à conservação dos recur-
sos hídricos é potencializada quando 
planejamento e execução se estrutu-
ram desde as bacias de escalas meno-
res para as maiores. Em sua estratégia, 
o Programa Gestão por Bacias segue 
essa fundamentação teórica, gerindo 
e executando suas ações por microba-
cias hidrográficas. 

Para a gestão descentralizada dos 
recursos hídricos da BP3, a Itaipu Bi-
nacional trabalha com a comunidade 
em ações de educação ambiental, tra-
zendo como resultado, dentre outros, 

a escolha das microbacias a serem 
trabalhadas, bem como o estabele-
cimento de prioridades de ação em 
cada uma delas.  

Os serviços são realizados mediante 
parcerias entre Itaipu, municípios, co-
operativas e associações de agricul-
tores, instituições de ensino superior, 
indústrias e ONGs. 

Planejamento e execução
É realizado um intenso trabalho de 
planejamento e execução das princi-
pais atividades, que consistem na:

	elaboração do Diagnóstico Am-
biental da Microbacia, apontando as 
necessárias ações coletivas (práticas 
mecânicas de conservação de solos, 
isolamento das áreas de matas cilia-
res, medidas de saneamento rural) e 
específicas (correção de passivos am-
bientais em propriedades rurais);
	elaboração dos Planos de Con-

trole Ambiental (PCAs) para as pro-
priedades rurais das microbacias; 
	Diagnóstico dos sistemas de 

produção 
	Elaboração dos Planos de De-

senvolvimento sustentável da unidade 
familiar 
	elaboração dos instrumentos 

legais para a execução física e finan-

ceira das atividades;
	execução das ações coletivas; e
	prospecção de recursos para a 

execução das ações específicas.

Para o planejamento, execução e mo-
nitoramento as ações são classificadas 
em dois grupos:

Coletivas: reconstituição da mata ci-
liar (plantio de mudas e instalação 
de cercas),  adequação de estradas, 
conservação de solo e água, instala-
ção de abastecedouros comunitários, 
produção de peixes, educação am-
biental, corredor da biodiversidade, 
saneamento da região, coleta solidá-
ria, plantas medicinais, comunidades 
indígenas, monitoramento da quali-
dade da água, agropecuária susten-
tável (agricultura orgânica, agricultura 
familiar, diversificação da produção), 
distribuição adequada de dejetos e 
destinação adequada de embalagens 
de agrotóxicos, entre outras.

Individuais: atuação em proprieda-
des rurais, envolvendo a elaboração de 
diagnóstico que levanta as necessida-
des de correção de passivos ambien-
tais, melhorias em pocilgas, estábulos, 
aviários, etc., e projetos de adequação, 
elaborados mediante convênios com 
as universidades e faculdades da BP3.

EM QUE AGIR | Gestão por Bacias

Foram elaborados 4.733 PCAs e 2.700 estão em fase de elaboração.
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Gestores de bacias
O acompanhamento e apoio às ações 
desse programa são realizadas pelos 
gestores de bacia, que executam di-
versas atividades junto às prefeituras, 
órgãos regionais e agricultores lindei-
ros, tais como:
	 Contato com prefeituras muni-
cipais, órgãos regionais e parceiros;
	 Acompanhamento da execução 
das atividades;
	 Verificação das manutenções e 
uso de obras efetuadas em anos an-
teriores;
	 Orientação, divulgação e sensi-
bilização, principalmente de lindeiros 
ao reservatório e das áreas protegidas, 
sobre a preservação ambiental; 
	 Monitorar as áreas protegidas e 
definir ações visando à sua preserva-
ção, planejando, coordenando, orien-
tando e supervisionando as equipes 
de campo das conveniadas e contra-
tadas da Itaipu que executam os ser-
viços nas áreas protegidas e no Corre-
dor de Biodiversidade.

Resultados
O Programa Gestão por Bacias gera 
benefícios diretos e indiretos para 

toda a população da BP3 e demais 
usuários dos recursos hídricos da ba-
cia, ou seja, agricultores e suas orga-
nizações, órgãos públicos da esfera 
municipal, estadual e federal, institui-
ções de ensino superior, indústrias, 
empresas de saneamento básico, 
organizações não governamentais e 
outros atores.

Entre os resultados alcançados até 
o momento estão quase 4 mil hec-
tares de áreas agrícolas terraceadas, 
além de mais de 300 quilômetros 
de estradas rurais adequadas. Ainda 
com relação ao sistema viário rural, 
foi implementado o cascalhamento 
em cerca de 200 quilômetros de 
extensão.

Para o isolamento das áreas de ma-
tas ciliares foram construídos apro-
ximadamente 500 quilômetros de 
cercas, contribuindo assim com a 
proteção e restauração de florestas 
nativas.

Quanto às medidas de saneamento 
rural do programa, foram instalados 
94 abastecedouros comunitários, 

o que evita o abastecimento de pul-
verizadores agrícolas diretamente nos 
cursos d’água e, conseqüentemente, a 
contaminação das águas por agrotóxi-
cos. Também foram doados 85 distri-
buidores de dejetos de animais, pos-
sibilitando sua adequada destinação 
em lavouras e pastagens e reduzindo 
riscos de contaminação dos recursos 
hídricos.

EM QUE AGIR | Gestão por Bacias

Adequação de estradas

Conservação de solos

Cerca de proteção da mata Abastecedouro comunitário
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Os resultados decorrentes da recu-
peração dos passivos ambientais nas 
microbacias ficariam comprometidos 
se não houvesse uma ação efetiva 
nos efluentes líquidos e sólidos urba-
nos, representados esgotos humanos 
e os lixões. Neste sentido o programa 
Saneamento na Região foi concebido 
para formular e implementar proce-
dimentos e mecanismos de geren-
ciamento do saneamento no âmbito 
empresarial da Itaipu Binacional e pre-
parar modelos e estratégias possíveis 
de serem incorporadas pelas adminis-
trações municipais da BP3 e, assim, 
contribui para melhorar a situação da 
região de influência da Itaipu neste as-
pecto. 

Mitigar a insalubridade e a contamina-
ção ambiental na região de influência 
da Itaipu, por si só, justifica a criação 
de um programa dessa natureza. A 
estratégia adotada foi a de, priorita-
riamente, encaminhar para solução 
ambientalmente correta os problemas 
constatados na usina. Com a solução 
dos problemas internos, a estratégia 
passou a ser avançar para a área da 
BP3.

Para a solução dos problemas inter-
nos da usina foram estabelecidas as 
seguintes metas:

	 Destinar adequadamente os 
resíduos gerados nas áreas de produ-
ção, manutenção e administração da 
Itaipu, reduzindo, reaproveitando e re-
ciclando os resíduos;
	 Recuperar a área de preserva-

ção permanente do Córrego Brasília;
	 Dotar a Itaipu de infra-estrutu-

ra de saneamento ambiental adequa-
do com as redes e estações de trata-
mento de esgoto; e
	 Melhorar o saneamento bási-

co das áreas da Central Hidrelétrica, 
Centro Executivo, Ecomuseu, Centro 
de Recepção de Visitantes e outras 
dependências da Itaipu, com a conse-
qüente melhoria da saúde dos empre-
gados.

Além de manter o ambiente da Itaipu 
saneado por meio de serviços de roti-
na como varrição, coleta e destinação 
dos resíduos gerados, os principais in-
vestimentos realizados na área da Itai-
pu e na BP3, neste programa, foram:
	 Implantação de estação com-

pacta para tratamento do esgoto sani-
tário do Centro de Recepção de Visi-
tantes (CRV), Ecomuseu e Barreira;
	 Correta destinação do esgoto 

sanitário lançado de forma irregular 
no rio Bela Vista por moradores vizi-
nhos; 

	 Disposição ambientalmente 
correta do lixo biológico; 
	 Construção de cerca para pro-

teção de área de mata e mina na Vila C; 
	 Revitalização da Estação de 

Tratamento de Esgoto do CRV; 
	 Substituição da rede de esgo-

to do rio Bela Vista;
	 Sistema de distribuição de 

água no município de Santa Terezinha 
de Itaipu, comunidade de Rio Bonito; 
	 Recuperação da Sanga Pinhei-

rinho, no município de Toledo.

O principal resultado consiste em ter 
um ambiente saneado na Itaipu. Para 
tanto, contribui a coleta e doação de 7 
mil quilos de materiais recicláveis por 
mês (papel branco, papel colorido, pa-
pelão, copos plásticos, plástico mole 
e plástico duro), bem como a média 
mensal de 15 mil quilos proveniente 
de varrição, coleta e destinação ade-
quada de entulhos. 

Além de beneficiar diretamente os 
empregados da Itaipu e moradores do 
entorno da área da usina, as iniciati-
vas abrigadas no programa também 
favorecem os catadores de materiais 
recicláveis, aos quais são doados os 
coletados e reciclados na usina.

Saneamento na Região
Efluentes Urbanos Também são Prioridades

EM QUE AGIR | Saneamento

Estação de tratamento de esgoto em Itaipu Reciclagem de papel
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Saneamento  
Ambiental e a Geração 
de Energias Renováveis
A iniciativa tem como área de abran-
gência a BP3, em função da predomi-
nância  das atividades agropecuárias 
que acabam causando o fenômeno da 
eutrofização do lago de Itaipu, assim 
como, a decomposição da biomassa 
produz o gás metano, um dos causa-
dores do Efeito Estufa e 21 vezes mais 
poluente do que o gás carbônico. 

O objetivo do projeto é utilizar os re-
síduos orgânicos da pecuária, assim 
como os do saneamento básico (es-
goto e lixões), como combustível para 
mover motogeradores e gerar energia 
elétrica, trazendo benefícios ambien-
tais e econômicos.

Neste contexto, a Itaipu constituiu a 
Coordenadoria de Energias Renová-
vies (mais informações na página 75), 
que articulada com a Copel e demais 
parceiros da Plataforma Itaipu de 
Energias Renováveis, está colocando 
em prática a metodologia conhecida 
como Geração Distribuída (geração de 
energia junto ao consumo). 

A comprovação da viabilidade desse 
tipo de geração deu-se através de uma 
microcentral termelétrica a biogás ins-
talada na Granja Colombari, que pro-
duz suínos em larga escala em São 
Miguel do Iguaçu. É uma nova dimen-
são econômica para a agropecuária e 
as cidades, com grande potencial de 
geração de recursos com a energia e 
créditos de carbono para agricultores 
e municípios.

A metodologia da Geração Distribuída 
testada e aprovada na Granja Colom-
bari serve para promover a eficiência 
energética regional e o desenvolvi-
mento sustentável, além de viabilizar 
outras fontes renováveis como a solar 
e a eólica, ambas de larga aplicação 
nos amplos espaços do meio rural. 
As demais unidades de teste e de-
monstração estão localizadas em três 
estabelecimentos da Cooperativa Lar, 
nos municípios de Itaipulândia (bio-
massa da suinocultura), Matelândia 
(biomassa da criação de aves) e Céu 
Azul (biomassa de um frigorífico de 
aves), na Estação de Tratamento de 
Esgoto Ouro Verde, da Sanepar, em 
Foz do Iguaçu (biomassa e solar) e 
na Fazenda Ibrahim, em Vera Cruz do 
Oeste (biomassa da pecuária leiteira e 
produção de biodiesel).

A melhoria dos  
aspectos ambientais 
possibilita o cuidado  
e reestruturação do  
patrimônio biológico
A partir de 2003, com a criação do Cul-
tivando Água Boa, uma série de ações 
que a Itaipu desenvolvia na proteção 
e conservação da fauna e flora silves-
tres, desde a sua criação, foram reuni-
das em um único programa intitulado 
Biodiversidade, Nosso Patrimônio.

Por meio das ações contidas nesse 
programa pretende-se dar proteção 
e conservação à biodiversidade regio-
nal, comprometida pela intensa inter-
ferência do homem nesta região ao 
longo do avanço da fronteira agrícola, 
principalmente nas décadas de 60 e 
70. Esse avanço acarretou o esgota-
mento e a destruição de grande parte 
dos recursos naturais, reduzindo os 
ambientes nativos a pálidas amostras 
do que eram originalmente, e criando 
um isolamento que ameaça, ou em 
alguns casos condena, as populações 
silvestres à degeneração e conseqüen-
temente à extinção.  

EM QUE AGIR | Saneamento

Microcentral Termelétrica a Biogás na Granja Colombari

Estação de Tratamento de Esgoto Ouro-verde da Sanepar

Reservas e Refúgios 
Biológicos

LIMOY 14.332 ha
ITABO 13.807 ha
SANTA HELENA 1.483 ha
BELA VISTA  1.908 ha
TATI YUPI  2.245 ha
MBARACAYU 1.356 ha
CARAPA 3.250 ha

TOTAL: 40.031 ha
FAIXA DE PROTEÇÃO: 60.500 ha
Áreas Protegidas + Faixa de 
Proteção: 100.531 ha
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O programa objetiva garantir que os 
significativos investimentos feitos pela 
empresa na implantação das Áreas 
de Preservação Permanente (Faixa de 
Proteção do Reservatório), nos Refú-
gios Biológicos, no acompanhamento 
da diversidade biológica, migração e 
estoque pesqueiro do lago, na pes-
quisa dos processos de reprodução e 
criação de animais silvestres da região 
ameaçados de extinção e na pesquisa 
florestal sejam utilizados na manuten-
ção e melhoria da variabilidade gené-
tica da flora e da fauna regionais.
Todo o esforço de conservação da vida 
silvestre realizado pela Itaipu até o 
momento culminou na:

	 Contribuição para a criação 
do Corredor de Biodiversidade 
do Rio Paraná, de tal forma que 
as áreas protegidas em torno do 
reservatório permitam a disper-
são de material genético por áre-
as anteriormente fragmentadas 
ao longo da Bacia do Paraná 3, 
interligando o Parque Nacional 
do Iguaçu e seu similar argentino 
ao Parque Nacional de Ilha Gran-
de e outras áreas protegidas do 

Brasil, Paraguai e Argentina, em 
parceria com órgãos e institui-
ções públicas e privadas;
	 Criação de um grupo de tra-
balho para o estabelecimento de 
um marco legal para a criação 
do Corredor de Biodiversidade 
Trinacional, a fim de contribuir 
na elaboração de um projeto de 
conservação transfronteiriço e 
de interligação das unidades de 
conservação do Brasil, Paraguai e 
Argentina e dos fragmentos flo-
restais representativos existentes 
nesses países;
	 Intensificação dos trabalhos 
de pesquisa e monitoramento da 
ictiofauna, em especial o sistema 
de transposição de peixes conhe-
cido como Canal da Piracema; e
	 Criação do Banco de Ger-
moplasma para animais silves-
tres e peixes e a continuidade no 
acompanhamento e divulgação 
dos dados do Banco de Germo-
plasma de flora. 

Entre as metas de acompanhamen-
to desse programa destacam-se: a 
quantidade de mudas de essências 

florestais produzidas e plantadas, grau 
de conservação das áreas protegidas, 
quantidade de nascimentos de ani-
mais silvestres, quantidade de espé-
cimes da flora e fauna mantidos em 
seus bancos de germoplasma, resul-
tados do acompanhamento da migra-
ção e do estoque pesqueiro do reser-
vatório, entre outras.  

Em decorrência da abrangência do 
programa, da extensão e das dimen-
sões das áreas protegidas e do reser-
vatório, da importância de seus resul-
tados para o setor elétrico brasileiro e 
para a comunidade científica nacional 
e internacional, e da transdisciplina-
ridade dos temas a serem considera-
dos, foi necessária, desde o início da 
implantação da usina, a formalização 
de parcerias com institutos de ensino 
e pesquisa do Brasil e exterior; órgãos 
públicos municipais, estaduais e fede-
rais; e ONGs nacionais e internacio-
nais, todas voltadas para o desenvol-
vimento de trabalhos na conservação 
da biodiversidade ou na sua proteção, 
bem como com a iniciativa privada.

Algumas ações desenvolvidas neste 
programa são realizadas desde 1996 
com a participação de 30% do valor 
por parte dos parceiros, como nos ca-
sos de reflorestamento e manutenção 
florestal.   

Corredor da Biodiversidade

EM QUE AGIR | Patrimônio Biológico
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As ações previstas no programa con-
tribuem significativamente para a me-
lhoria da qualidade de vida da comu-
nidade da BP3 como, por exemplo, na 
qualidade do ar e da água, resultante 
da recuperação florestal das matas ci-
liares e da manutenção da expressiva 
área protegida da Itaipu (mais de 100 
mil hectares no Brasil e no Paraguai). 
As matas permitem a proteção de nas-
centes e rios, a criação de ambientes 
propícios para o retorno da fauna lo-
cal, através da migração ou da reintro-
dução e o controle biológico de pra-
gas. Outro resultado está na migração 
de peixes através do Canal da Pirace-
ma, propiciando a melhoria  genética 
do estoque pesqueiro e conseqüente 
melhoria da qualidade do pescado e 
ampliação da renda.

Além de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos moradores da 
BP3, considerando que as áreas pro-
tegidas e o reservatório representam 
um imenso laboratório a céu aberto 
e uma inesgotável fonte de dados, 
os resultados obtidos na proteção e 
conservação da biodiversidade são de 
suma importância para a comunidade 
científica do Brasil e do exterior e para 
as instituições de ensino e pesquisa 
nacionais e internacionais, permitindo 
a formação de profissionais voltados a 
este tema e geração de novos traba-
lhos científicos e de emprego e renda 
para a comunidade local.      

Principais resultados

FAUNA
	 Desde 2003, a reprodução 

bem-sucedida gerou 212 animais, 
com destaque para o gato-maracajá 
(Leopardus wiedii), gato-do-mato-pe-
queno (Leopardus tigrinus), jaguatiri-
ca (Leopardus pardalis), veado-bororó 
(Mazama nana) e cervo-do-pantanal 
(Blastocerus dichotomus) – espécies 

raras na região Oeste do Paraná.
	 Preocupada em salvaguardar 

a diversidade genética faunística, a 
Itaipu mantém um banco de material 
genético criopreservado em nitrogê-
nio líquido.
	 Participação e contribuição 

significativa nas discussões para a 
implantação do Sistema Estadual de 
Proteção à Fauna – Sisfauna/ Confau-
na, do Governo do Estado do Paraná 
(Instituto Ambiental do Paraná – IAP).
	 Participação nas Câmaras Per-

manentes de Especialistas.
	 Participação em comitês e 

grupos de trabalho de âmbito nacio-
nal, na conservação e manejo da fau-
na silvestre - Galliformes e do Mutum-
de-alagoas (Mitu mitu), ararinha-azul 
(Cyanopsitta spixii), para Conservação 
dos Felinos Brasileiros Ameaçados de 
Extinção e da arara-azul-de-lear (Ano-
dorhynchus leari).
	 Em função da qualificação da 

equipe técnica, qualidade da estrutura 
para manejo de animais silvestres e 
participação no Comitê para Conser-
vação e Manejo da Arara-azul-de-lear 
(Anodorhynchus leari), espécie extinta 
na natureza, a Itaipu foi escolhida para 
a realização da quarentena de um 

exemplar dessa espécime, cedida pela 
ONG Association for the Conservation 
of Threatened Parrots, da Alemanha, 
para programa de reprodução em ca-
tiveiro no Brasil conduzido pelo Ibama 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais Renováveis).
	 Contribuição para a comuni-

dade científica nacional e internacio-
nal no patrocínio e promoção de uma 
série de eventos voltados à conserva-
ção e manejo da fauna silvestre, des-
tacando-se o curso teórico-prático so-
bre Atualização em Endocrinologia de 
Animais Selvagens, ministrado pelas 
doutoras Janine Brow, do Smithsonian 
National Zoological Park, EUA, Susan 
Walker, do Chester Zoo, Inglaterra, e 
Sarah Putman, dos EUA, em agosto de 
2008.
	 Apoio veterinário e operacio-

nal a instituições fiscalizadoras e man-
tenedoras de fauna silvestre na região 
Oeste do Paraná: Zoológico Bosque 
Guarani, Parque das Aves Foz Tropi-
cana, Instituto Chico Mendes/Parque 
Nacional do Iguaçu, Centro de Investi-
gaciones en Animales Selvages (CIASI) 
– Itaipu/Margem Direita (Paraguai), 
Zoológico Municipal de Cascavel, Po-
lícia Militar do Paraná e Polícia Federal. 

EM QUE AGIR | Patrimônio Biológico
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FLORA
	 Produção, nos viveiros da Itai-

pu, desde 2003, de aproximadamente 
2,5 milhões de mudas de mais de 65 
espécies da flora nativa, para recom-
por as áreas protegidas da empresa, 
bem como para a BP3. A produção 
das mudas é referência na região, 
unindo tecnologia aos conceitos de 
biodiversidade.
	 Mapeadas 1.074 árvores, per-

tencentes a 83 espécies representati-
vas da flora regional e coletados mais 
de 100 kg de sementes a fim de ga-
rantir a viabilidade genética necessária 
nos trabalhos de recomposição flores-
tal das áreas protegidas da Entidade, 
bem como contribuir para a BP3. 
	 Em 2007, a Itaipu participou 

da campanha internacional do Pro-
grama das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma), que estabeleceu a 
meta de plantio de 1 bilhão de árvores 
naquele ano, em todo o mundo, com 
o objetivo de combater os efeitos do 
aquecimento global. Por meio do  Pro-
grama Cultivando Água Boa foi possí-
vel contribuir com esse esforço global, 
plantando meio milhão de mudas na 
BP3.
	 Realizada, nas áreas prote-

gidas da Entidade, desde 2003, a re-
composição florestal em aproxima-
damente 600 hectares, totalizando o 
plantio de mais de 850 mil mudas de 
espécies florestais.
	 A fim de estudar o potencial 

de uso econômico dos produtos flo-
restais não madeiráveis (PFNM) das 
áreas florestais da Itaipu, foi firmado 
contrato com a Universidade Federal 
do Paraná. Este trabalho irá subsidiar 
as próximas ações da empresa frente 
a esse projeto, que tem potencial de 
ampliar o papel ambiental dos seus 
ativos florestais.
	 Em 2003 teve início o projeto 

de implantação do Corredor de Biodi-
versidade Santa Maria, localizado nos 
municípios de São Miguel do Iguaçu e 

Santa Terezinha de Itaipu, permitindo 
estabelecer uma conexão verde entre 
a Faixa de Proteção da Itaipu e o Par-
que Nacional do Iguaçu, numa distân-
cia de 12 km, de forma a dar suporte à 
biodiversidade regional. Desde então 
foram plantadas mais de 70 mil mu-
das de espécies florestais nativas na 
área, além da construção de 74 km de 
cerca para proteger as matas ciliares, 
encontrando-se, atualmente, em fase 
de conclusão, dando-se início aos pro-
jetos de monitoramento e avaliação 
da eficiência do corredor.

	 Em 2007 foi instituído o Co-
mitê Gestor de Criação do Corredor de 
Biodiversidade Trinacional, envolven-
do representantes do Brasil, Paraguai 
e Argentina. Essa iniciativa tem caráter 
transfronteiriço, abrangendo unidades 
de conservação e áreas de mata rema-
nescentes em território brasileiro, pa-
raguaio e argentino. 

	 Garantida, em parceria com 
os órgãos estaduais e federais de fis-
calização, a integridade de seus 34 mil 
hectares de áreas protegidas, cum-
prindo dessa forma com os preceitos 
legais e contribuindo para a conserva-
ção da biodiversidade regional e para 
a manutenção da imagem Institucio-
nal da Entidade.
	 Em função de sua experiên-

cia e sua rede de ação nos municí-
pios lindeiros, com a participação de 
mais de 100 pessoas entre técnicos 
da Itaipu, representantes das comu-
nidades lindeiras e órgãos municipais 
e estaduais, incluindo Corpo de Bom-
beiros, Instituto Ambiental do Paraná 
e Ibama, entre outros, a Itaipu passou 
a fazer parte do Comitê Executivo Es-
tadual Mata Viva, da Defesa Civil do 
Paraná, que edita anualmente o Plano 
Estadual de Prevenção e Combate aos 
Incêndios Florestais no Paraná.

EM QUE AGIR | Patrimônio Biológico
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ICTIOFAUNA

•	 Contribuição na realização de três 
doutorados, dois já concluídos e 
outro em andamento, a respeito 
do sistema de transposição de 
peixes da Itaipu pelo Canal da Pi-
racema.

•	 Participação e contribuição signifi-
cativa da equipe técnica de ictio-
fauna da ITAIPU no processo de 
licenciamento Ambiental do Com-
plexo Hidrelétrico do rio Madeira.

•	 Participação em grupos de traba-
lho do Sistema Eletrobrás focados 
na  questão da ictiofauna e, con-

sequentemente, no estabeleci-
mento de políticas públicas para 
a sua manutenção e conservação.

•	 Executadas 60 campanhas para 
avaliação socioeconômica da pes-
ca no reservatório da usina, em 
parceria com a UEM e com as Co-
lônias de Pesca do Reservatório, e 
25 de monitoramento de ovos e 
larvas de peixes.

Implantado o Banco de Germoplasma 
de peixes, que atualmente contém 
650 doses, contribuindo para que a 
comunidade científica de nosso país e 
do exterior possam utilizar este mate-

rial em trabalhos voltados a para es-
tudos voldados a proteger e conservar 
a biodiversidade íctica da bacia do rio 
Paraná.
Efetuada a marcação de aproximada-
mente 15 mil exemplares de peixes 
para acompanhamento de sua migra-
ção. 

    Realizadas 232 operações de resga-
te de peixes nas unidades geradoras, 
totalizando  aproximadamente 2.500 
exemplares, resgatados, identificados 
e soltos no Reservatório ou ajusante, 
conforme o local de captura.

EM QUE AGIR | Patrimônio Biológico

Marcação de espécies para 
acompanhamento

Canal da Piracema
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O público-alvo está nas quase 26 mil 
propriedades rurais conduzidas em 
sistema de exploração familiar na 
BP3, que representam aproximada-
mente 90% do total dos agricultores 
da região. Após décadas absorvendo 
tecnologias industriais pelo processo 
de modernização, a produção dessa 
agricultura familiar está organizada 
em monoculturas intensivas em capi-
tal, que utilizam grande quantidade de 
agrotóxicos e fertilizantes químicos.

São sistemas de produção de baixa 
sustentabilidade, com alto potencial  
de degradação ambiental (erosão de 
solos, contaminação de mananciais, 

baixa diversidade biológica) e com 
grande risco para a saúde pública.
Como conseqüência desse modelo te-
mos sistemas de produção com redu-
zida geração de empregos, inseguran-
ça alimentar, incapacidade de conser-
vação dos recursos naturais e erosão 
do conhecimento e saber ancestral e 
popular.

Por isso, o programa Desenvolvimento 
Rural Sustentável se apoia em meto-
dologias participativas e busca ofe-
recer aos agricultores familiares um 
leque de opções para desenvolver 
toda a cadeia produtiva, apoiando-os 
no processo produtivo, estimulando a 
transformação artesanal dos produtos, 
ajudando a organizar a comercializa-
ção e, ainda, promovendo o turismo 
no espaço rural.

A estratégia foi pautada pela busca de 
uma matriz sustentável, entendendo 
que a mesma pode ser construída a 
partir dos atuais sistemas de produ-
ção. Para isso, foram concebidas as 
seguintes ações: Diversificação de Cul-

turas, Agricultura Orgânica, Rede de 
Assistência Técnica e Extensão Rural, 
Agricultura Familiar e Turismo Rural.
Para que o programa se desenvolves-
se em plenitude, foram estruturados 
eixos com o objetivo de conectar as 
ações propostas na estratégia de tra-
balho. São eles:

Pesquisa e desenvolvimento, que 
tem como propósito identificar pro-
blemas nos sistemas de produção. Or-
ganizações de pesquisa e demais par-
ceiros buscam soluções para proble-
mas dentro do contexto do programa. 
Organização e capacitação, eixo di-
retamente relacionado ao sucesso da 
agricultura familiar, pois esta depende 
da organização, da cooperação e da 
atividade solidária. Esse eixo estimula 
as famílias a se associar para desenvol-
ver inúmeras ações. Capacitar os agri-
cultores, trazendo as informações que 
são geradas pela pesquisa, é de extre-
ma importância para a manutenção do 
sistema de produção, além da inova-
ção tecnológica e da aprendizagem da 
gestão da propriedade agrícola. 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Como Produzir

O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL É SATISFAZER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO PRESENTE SEM COM-
PROMETER AS POSSIBILIDADES DAS FUTURAS GERAÇÕES DE FAZEREM O MESMO. ESSE PRINCÍPIO NORTEIA AS AÇÕES 
DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DO CULTIVANDO ÁGUA BOA.

Um ambiente saudável implica não somente na recuperação dos passivos ambientais e na 
preservação dos recursos naturais, mas em mudanças nos sistemas de produção.

Diversificação de Cultura

Eixos do Programa
1. Rede de Assistência Técnica e 

Extensão Rural
2. Apoiar a organização dos 

agricultores (associativismo)
3. Apoiar e incentivar o 

desenvolvimento tecnológico 
(pesquisa e desenvolvimento)

4. Qualificação e certificação
5. Comercialização e marketing
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Comercialização e marketing, eixo 
que incentiva os produtores rurais a 
estreitar a sua relação com os con-
sumidores. A proposta é oferecer ali-
mentos mais baratos e mais saudá-
veis, e fazer com que os consumidores 
valorizem o trabalho dos agricultores. 
O fortalecimento de feiras e lojas de 
produtos da agricultura familiar tam-
bém é uma ação importante. Dar 
aparência ao produto e caracterizá-lo 
como oriundo da agricultura familiar é 
de grande valia tanto para estimular o 
consumo como para dar garantia de 
qualidade ao consumidor final. 

Qualificação e certificação, objeti-
vando tornar os produtos oriundos da 
agricultura familiar competitivos. Pri-
meiramente é feito trabalho de qua-
lificação de toda a cadeia produtiva e, 
em seguida, ou concomitantemente, 
trabalha-se com a certificação de pro-
dutos orgânicos, permitindo aos agri-
cultores alcançarem mercados mais 
exigentes. 

Agregação de valor, utilizando o pro-
cessamento e/ou beneficiamento dos 
produtos agrícolas, permitem ao agri-
cultor armazenar o produto por um 
período de tempo maior e obter uma 
margem superior à que obteria se o 
vendesse in natura.

COMO PRODUZIR | Desenvolvimento Rural Sustentável

Assistência técnica e extensão ru-
ral, eixo que permeia todas as ações 
e todos os outros eixos. É, portanto, o 
“cimento” de todas as ações do pro-
grama – capacitação, pesquisa, orga-
nização, comercialização –  que são 
realizadas com o apoio de assessores 
técnicos.

Beneficiados
 

•	 1000 agricultores familiares 
orgânicos ou em conversão atendidos 
diretamente;

•	 7 mil agricultores familiares 
atendidos indiretamente, principal-

mente com difusão de tecnologias e 
atividades para diversificação de siste-
mas de produção;

•	 534 famílias assentadas da 
reforma agrária;

•	 5 mil estudantes atendidos 
em atividades de capacitação, treina-
mento e eventos voltados para o de-
senvolvimento sustentável da agricul-

Reunião de agricultores em evento de Agricultura Orgânica
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tura familiar; 
•	 15 mil consumidores benefi-

ciados por meio de feiras, lojas, cestas 
verdes e refeições orgânicas (almoço, 
cafés e lanches);

•	 15 mil pessoas participando 
das caminhadas na natureza.

Ações e Resultados

Diversificação de Culturas, nesta 
ação são propostas e introduzidas ati-
vidades como a fruticultura, a produ-
ção de leite a pasto, os sistemas agro-
florestais, a produção de mel e outros 
produtos das abelhas, a produção de 
palmito e também de algodão orgâni-
co, entre outros.

Excelentes resultados foram obtidos 
por meio da pesquisa, desenvolvi-
mento e apoio técnico sobre alter-
nativas de produção em pequenas 
propriedades rurais, que permitiram a 
ampliação das oportunidades de gera-
ção de renda e condições de susten-
tabilidade.

No campo da fruticultura foi implanta-
da uma vitrine tecnológica no Centro 
Avançado de Pesquisa do município 
de Santa Helena. As espécies frutífe-
ras cultivadas são o abacaxi, abacate, 
manga, banana, uva, macadâmia, ci-
tros, goiaba e acerola. Nessa área tam-
bém foram realizados treinamentos 
para agricultores e estudantes. Na BP3 
foram implantadas nove UTVs (Unida-
des de Teste e Validação) com abacaxi 
e três com uva, uma no município de 
Diamante do Oeste e duas em Guaíra. 
Há também uma unidade de observa-
ção de produção orgânica de uva no 
município de Missal. Foram implanta-
das, ainda, duas UTVs com maracujá e 
uma com banana.

Também foram implantadas vitrines 
tecnológicas que tratam de sistemas 

agroflorestais nos municípios de Santa 
Helena e São Miguel do Iguaçu, e três 
unidades produtivas nos municípios 
de Entre Rios do Oeste, Guaíra e São 
Miguel do Iguaçu.

Esta ação também já beneficiou inú-
meras famílias com capacitação, aná-
lise de qualidade e assistência técnica 
nas áreas de produção de leite a pasto 
e de mel. 

A Agricultura Orgânica incentiva os 
agricultores da BP3 a converter suas 
propriedades para a produção orgâni-
ca com base agroecológica, sem a uti-
lização de adubos químicos ou pestici-
das, de forma a evitar a contaminação 
dos rios e oferecendo produtos saudá-
veis e com qualidade para a popula-
ção, além de estruturar o processo de 
comercialização dos produtos orgâni-
cos na região;

Com o esforço do programa e da ca-
pacidade de unir entidades parceiras 
para alavancar a atividade, foi possível 
reunir cerca de mil agricultores orgâni-
cos ou em processo de conversão na 
região, o que significa uma quantida-
de razoável de produtores interessa-
dos em alterar o modelo de produção 
convencional baseado num aporte ex-
cessivo de insumos químicos.

Com o auxílio de parceiros no fortale-
cimento da comercialização dos pro-
dutos da agricultura familiar, já foram 
estruturadas três feiras e cinco pontos 
de venda fixos em municípios da BP3. 
Também são realizadas periodicamente 
feiras como a denominada Vida Orgâni-
ca, além da divulgação do projeto Ces-
tas Verdes e inúmeras refeições orgâ-
nicas promovidas pelas associações de 
produtores familiares da região da BP3.

•	 Rede de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural objetiva oferecer 
capacitação técnica e metodológica 

COMO PRODUZIR | Desenvolvimento Rural Sustentável

Diversificação de Culturas

Agricultura Orgânica

aos agricultores e consolidar uma rede 
de assistência para a difusão de prati-
cas sustentáveis e da agroecologia. A 
rede é um espaço ideal para construir 
uma identidade comum, uma lingua-
gem única e um discurso técnico-po-
lítico-ideológico que define a atuação 
de cada integrante. Atualmente 1431 
agricultores contam com o assessora-
mento realizado com a disponibilização 
de 30 técnicos.
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Para que as atividades se consolidem 
e para que a região se torne referência 
em sustentabilidade na agricultura fa-
miliar, os agricultores e apicultores da 
região têm recebido assistência técnica 
através das entidades parceiras da Itaipu 
Binacional. A extensão rural está sendo 
reforçada com a formação de agentes 
de extensão, estes agentes, são os pró-
prios agricultores, que são capacitados 
a exercer atividades organizacionais, de 
liderança, de associativismo e de difu-
são de conhecimento para as suas as-
sociações e associados, buscando assim 
consolidar a agricultura familiar dentro 
do contexto sustentável de produção.

Na Agricultura Familiar são desenvol-
vidas atividades em assentamentos da 
reforma agrária e vilas rurais, com in-
centivo ao beneficiamento e processa-
mento de produtos agrícolas mediante 
a estruturação de agroindústrias.

Buscando agregar valor aos produtos 
da agricultura familiar, 12 agroindús-
trias já foram implantadas ou estão 
em processo de implantação na BP3, 
os produtos gerados são diversos, en-
tre eles há produção de geléias, doces, 
compotas, massas e pães, açúcar mas-
cavo, melado entre outros.

Os assentamentos da região tem re-
cebido assistência técnica e incentivo 
para o desenvolvimento, sendo que já 
foram entregues equipamentos e im-

plementos para serem utilizados com 
tração animal, bem como os animais 
para tração.

Prover os agricultores de conhecimen-
to tem sido um dos compromissos 
desta ação, assim, diversas atividades 
que promovam a estruturação e o for-
talecimento do Instituto de Pesquisa 
para a Reforma Agrária (ITEPA) têm 
sido realizadas, como a implantação 
de unidades didáticas em agroeco-
logia e o alojamento para abrigar 64 
estudantes.

O Turismo Rural incentiva o produ-
tor a ir além da atividade agropecuária 
tradicional e explorar as riquezas na-
turais e os aspectos culturais visando 
aumentar a sua renda. Na tentativa 
de qualificar o turismo rural da região, 
intercâmbios de experiências estão 
sendo realizados, em especial entre o 
Paraná e a região italiana da Toscana, 
além da elaboração de roteiros turísti-
cos e caminhadas na natureza. 

Com o incentivo ao turismo, o progra-
ma busca alternativas para viabilizar 
o espaço rural como roteiro turístico 
e ecológico, capacitando agentes lo-
cais e agricultores, criando roteiros e 
incluindo as comunidades locais em 
atividades como as caminhadas eco-
lógicas. Somente em 2008 foram re-
alizadas seis caminhadas ecológicas 
nos municípios da BP3.

COMO PRODUZIR | Desenvolvimento Rural Sustentável

Agricultura FamiliarRede de Assistência Técnica e 
Extensão Rural

Workshop Turismo Rural

Outra frente de estímulo está na 
aproximação com a região italiana de 
Toscana, referência internacional no 
campo do turismo rural. Assim, foi re-
alizado o Workshop de Turismo Rural 
para uma troca de experiências entre 
o estado do Paraná (em especial a re-
gião da BP3) e a região de Toscana. 
Compareceram especialistas em tu-
rismo rural da Universidade de Pisa, 
bem como instituições brasileiras em-
penhadas em alavancar essa modali-
dade de turismo na região. Participa-
ram do evento aproximadamente 200 
pessoas, e, como resultado, espera-se 
estabelecer um plano de turismo rural 
de alta qualidade para a BP3.

A biodiversidade biológica, a diver-
sidade cultural e o conhecimento 
tradicional associado à utilização de 
Plantas Medicinais na Atenção a Saú-
de, são elementos fundamentais para 
recuperação e conservação dos recur-
sos naturais.   

Itaipu Binacional trabalha com o culti-
vo, a educação e a pesquisa de plan-
tas medicinais desde 1996, realizando 
ações em parceria com a Associação 
Centro Integrado de Educação, Natu-
reza e Saúde (Aciens), especialmente 
destinadas à prevenção da saúde e 
educação alimentar para as comuni-
dades da BP3. 
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A importância da educação alimentar 
e da utilização de plantas medicinais, 
condimentares, aromáticas, corantes e 
com propriedades funcionais está liga-
da à preservação da saúde, ao com-
bate à fome e à geração de emprego 
e renda. Por isso, a questão está em 
consonância com o programa “Fome 
Zero”, do Governo Federal, e com a 
nova missão institucional de respon-
sabilidade social da Itaipu, como im-
portante estratégia do Programa Culti-
vando Água Boa.  

No Brasil, além de o país ter a ne-
cessidade de enfrentar problemas 
relacionados à falta de alimentos, de 
serviços de saúde e de oportunidades 
de emprego, há graves problemas li-
gados ao meio ambiente. Estatísticas 
indicam  que até 2030 mais de 70% 
da diversidade biológica (de onde sur-
gem novos medicamentos e alimen-
tos) poderão desaparecer, afetando 
particularmente o regime hidrológico, 
a fertilidade natural e as cadeias re-
produtivas.

Segundo o Ibama, 119 espécies de 

plantas medicinais são utilizadas e 
comercializadas, das quais 88 são na-
tivas. Das plantas  listadas  oficialmen-
te, 107 estão ameaçadas de extinção e 
54 são de uso medicinal.

O Brasil detém a maior biodiversidade 
do planeta, com 15% a 20% de todas 
as espécies, segundo o Primeiro Rela-
tório para Convenção sobre Diversida-
de Biológica-Brasil, de 1998. Porém, 
é indispensável que ocorram avanços 
significativos nas áreas da legislação, 
patrimônio genético, patentes e com-
bate à biopirataria, assim como nos 
programas voltados à biotecnologia, 
pesquisa e formação da consciência 
ecológica.

Em 2004 foi realizado diagnóstico em 
toda região da BP3, em que se cons-
tatou que 82% das pessoas utilizavam 
plantas medicinais. Porém, dessa po-
pulação, 16% utilizavam de maneira 
incorreta. Diziam que medicamentos 
naturais não fazem mal e não têm 
nenhuma contra-indicação. Entretan-
to, o uso incorreto das plantas medi-
cinais pode ter conseqüências sérias 

para a população, ocasionando graves 
problemas de saúde e a conseqüente 
desvalorização do conhecimento po-
pular sobre o assunto.

Nesse contexto, justificou-se a ne-
cessidade da implantação do Projeto 
Plantas Medicinais na região, visando 
à manutenção da biodiversidade ve-
getal e cultural, a promoção do desen-
volvimento socioeconômico sustentá-
vel e a melhoria da qualidade de vida.

Objetivo
O projeto tem como proposta edu-
car, pesquisar, desenvolver, cultivar, 
beneficiar, comercializar e distribuir 
espécies medicinais, aromáticas, con-
dimentares, corantes e com proprie-
dades funcionais, com qualidade, para 
atender aos projetos socioeconômicos 
e ambientais da Itaipu e região, produ-
zindo resultados tecnológicos e cien-
tíficos.

Metas
Para a concretização desses objetivos, 
as seguintes metas foram estabeleci-
das:

Como Produzir

PLANTAS MEDICINAIS

Cultivo de Plantas Medicinais

Ambiente saudável implica em qualidade de vida e saúde, aliadas à conservação ambiental
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aromáticos e com propriedades 
funcionais, para estabelecer as es-
tratégias competitivas da cadeia 
produtiva e estabelecer mecanis-
mos de distribuição e acesso ao 
projeto.

Envolvimento da comunidade
Diante dos objetivos e metas, uma das 
primeiras estratégias adotadas pela 
Itaipu foi congregar as instituições e 
comunidades organizadas da região 
que já desenvolviam ações afins. As-
sim, criou comitês gestores formados 
por representantes da sociedade, pre-
feituras e parceiros visando a articu-
lar recursos humanos e financeiros a 
partir de parcerias eficazes, solidárias 
e comprometidas em dar suporte à 
viabilidade técnica, econômica e social 
ao projeto. 

Vários convênios e parcerias foram fir-

•	 Incentivo à produção de plantas 
medicinais, aromáticas, condi-
mentares, corantes e com proprie-
dades funcionais, pela agricultura 
familiar, municípios e pelo público 
alvo, por meio de hortas comuni-
tárias e arranjos associativistas, de 
acordo com as demandas identifi-
cadas pelo projeto;

•	 Organização de estratégias para o 
beneficiamento e a industrializa-
ção de produtos à base de plan-
tas medicinais, proporcionando o 
apoio necessário aos processos 
de beneficiamento e industrializa-
ção de produtos com vistas a as-
segurar as condições mínimas de 
qualidade para comercialização e 
distribuição;

•	 Identificação das instituições da 
região da BP3 com potencial para 

COMO PRODUZIR | Saúde e Conservação Ambiental

beneficiamento e industrialização;

•	 Viabilização do beneficiamento 
e da industrialização das plantas 
medicinais mediante a estrutura-
ção das instituições, seja por meio 
da aquisição de equipamentos, de 
pessoal técnico e operacional ou 
simplesmente de colocação dos 
produtos nos municípios da BP3;

•	 Identificação das principais neces-
sidades dos municípios da BP3 
(patologia, carências nutricionais, 
deficiências sanitárias) para serem 
priorizados determinados produ-
tos;

•	 Diagnóstico de demanda, mer-
cado potencial e mecanismos 
mercadológicos existentes na co-
mercialização e consumo de pro-
dutos medicinais, condimentares, 

Reunião Comitê GestorCultivo de Plantas Medicinais

Produção de Plantas Medicinais
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madas com entidades como: Aciens 
(Associação Centro Integrado de Edu-
cação, Natureza e Saúde), Instituto 
Yanten, FAA(Faculdade Anglo Ameri-
cano), UFPR (Universidade Federal do 
Paraná), Instituto Maytenus, Funtec,( 
Fundação para desenvolvolvimento 
Cientifico e Tecnológico para Toledo) 
Conselho de Desenvolvimento dos 
Municípios Lindeiros, Sustentec (Pro-
dutores Associados para o Desenvol-
vimento de Tecnologias Sustentáveis), 
FAG (Faculdade Assis Gurgacz), Pre-
feituras, IBPM (Instituto Brasileiro de 
Plantas Medicinais), MDA (Ministério 
do Desenvolvimento Agrário) e Fida 
(Fundo Internacional de Desenvolvi-
mento Agrário).

A partir da união dos principais atores 
da região com conhecimentos sobre 
plantas medicinais – laboratórios de 
fitoterápicos, associações, ONGs, uni-
versidades e instituições tecnológicas 
– foi possível atuar na capacitação da 
comunidade da BP3 sobre o tema, 
por meio de palestras, cursos e semi-
nários, que resultou na sensibilização 

de mais de 12.000 pessoas, capacita-
ção de 150 profissionais de saúde, 
600 merendeiras e 1.200 agentes 
de saúde.

O projeto também atua na orientação 
técnica permanente e gratuita a pe-
quenos agricultores da região, incenti-
vando a agricultura e gerando aumen-
to na renda familiar.

Desde o início do projeto foram im-
plantadas 120 hortas medicinais 
em escolas, bairros, igrejas, sedes de 
pastorais eclesiásticas, assentamentos 
e comunidades indígenas, com mais 
de 120 mil mudas produzidas no er-
vanário criado pela Itaipu no Refúgio 
Biológico Bela Vista. A infra-estrutura 
conta com unidades de secagem e  
estrutura completa para produção de 
fitoterápicos, o que possibilitou, por 
exemplo, fornecer a produção de er-
vas para os chás consumidos nas de-
pendências da Itaipu.

As atividades educativas, de distribui-
ção de mudas e de produtos prontos 

para o consumo vêm beneficiando 
principalmente agentes de saúde, 
quilombolas, comunidades indígenas, 
pacientes do SUS, pastorais da saúde, 
moradores em torno do refúgio bioló-
gico e de toda a BP3. 

Hoje comemoramos a utilização de 
plantas medicinais no sistema oficial 
de saúde – SUS, em quatro municí-
pios da BP3, com demanda requerida 
por todos  os municípios.

A criação da Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca da Presidência da 
República (Seap) pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, logo no início de 
seu primeiro mandato, demonstrou a 
importância que o segmento viria a 
ter em seu governo – posicionamento 
que seria ainda mais reforçado com a 
criação, em agosto de 2008, do Minis-
tério da Pesca e Aquicultura. E a Itaipu, 
a partir da inovação na sua missão ins-
titucional, incorporou no CAB as políti-
cas públicas voltadas ao setor, tornan-
do-se inclusive referência nacional na 
sua implementação. 

Curso BásicoLaboratório de Triagem

COMO PRODUZIR | Saúde e Conservação Ambiental
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A construção da Usina de Itaipu atraiu 
milhares de pessoas para trabalhar na 
obra. O fluxo populacional atraiu in-
vestimentos e desenvolvimento, mas 
aumentou também a pressão sobre 
os recursos ambientais.

A população de pescadores residentes 
entre Foz do Iguaçu e Guaíra saltou 
de 200, da época da formação do re-
servatório, para mais de 700 nos dias 
de hoje. A eles se somam 130 famí-
lias com mais de 600 índios, além de 
assentados da reforma agrária, ribeiri-
nhos e pescadores amadores. Assim, 
os que dependem do reservatório 
para obter o sustento familiar vêm 
sendo gradativamente penalizados 
com a redução do volume pescado e 
conseqüente redução na renda.

Estudos recentes demonstram que 

para 94% dos pescadores artesanais 
a renda mensal é inferior a dois salá-
rios mínimos. Como conseqüência, a 
maioria desses pescadores é carente 
de recursos básicos, como moradia, 
aquisição e manutenção de equipa-
mentos de pesca e das embarcações, 
condições sanitárias e de comerciali-
zação. Na maioria das vezes, eles en-
tregam sua produção para intermediá-
rios, com ganhos reduzidos.  

É a partir desse contexto que a Itaipu 
entendeu a necessidade da criação do 
projeto Produção de Peixes em Nos-
sas Águas, que, além de fortalecer a 
atividade da pesca, fomenta a aqüicul-
tura por meio do cultivo sustentável 
pelo sistema de tanque-rede. A inicia-
tiva também objetiva aumentar o con-
sumo. Apesar do grande potencial do 
Brasil no setor, o país é importador de 

PRODUÇÃO DE PEIXES EM NOSSAS ÁGUAS
Como Produzir

pescado e, mesmo assim, o brasilei-
ro come pouco peixe: 7 kg/ano, bem 
abaixo da média mundial, que é de 16 
kg/ano. Por isso, a política pesqueira 
do Governo Lula e da Itaipu preconiza 
não apenas “mais peixes em nossas 
águas”, mas também “mais peixes na 
mesa dos brasileiros”. 
Assim, surgiu o projeto que busca pro-
mover a inclusão social, o resgate e a 
valorização da categoria dos pescado-
res. Busca também proporcionar me-
lhor qualidade de vida aos pescado-
res, assentados, pequenos produtores 
e comunidades indígenas, diminuir o 
esforço de pesca no reservatório, au-
mentar a produção pesqueira, pro-
mover o desenvolvimento sustentável 
da aqüicultura e piscicultura na BP3, 
produzir alimento com alto valor nu-
tritivo, monitorar e conservar a biodi-
versidade. 

O BRASIL TEM POTENCIAL PESQUEIRO COMO POUCOS PAÍSES DO MUNDO, PELA QUANTIDADE DE ÁGUAS MARÍTIMAS E 
CONTINENTAIS, ENTRE ELAS OS RESERVATÓRIOS DE HIDRELÉTRICAS, COMO O DA ITAIPU. A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA  ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA (FAO) RECONHECE ESSE POTENCIAL, SUSTENTANDO QUE O BRASIL TEM 
CONDIÇÕES DE, EM POUCAS DÉCADAS, ESTAR ENTRE OS MAIORES PRODUTORES DE PESCADO DO MUNDO.

As águas com fonte de renda e proteína

Cultivo de Peixes em Tanques-redes Entrega de Título para Aquicultura

Ações do Programa

1. Apoio à aqüicultura regional
2. Apoio à piscicultura em tanque terra
3. Aqüicultura em áreas Indígenas
4. Parque e áreas aqüícola 
5. Pesquisas em Aqüicultura

6. Banco de Germoplasma
7. Estação de Hidrobiologia
8. Resgates de peixes nas Unidades Geradoras
9. Adequação dos pontos de pesca
10. Monitoramento da pesca profissional e es-
portiva

11. Monitoramento de ovos e larvas

12. Canal da Piracema e estudos de migração de 
peixes 

13. Monitoramento da biodiversidade de peixes
14. Soltura de peixe como educação ambiental
15. Apoio aos eventos de pesca esportiva
16. Apoio aos eventos de canoagem
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Entrega de Título para Aquicultura

Por meio do comitê gestor – onde es-
tão representadas as principais entida-
des – foi estabelecido um fórum em 
que as demandas são debatidas de for-
ma democrática e participativa. Partici-
pam as colônias e associações de pes-
cadores, Emater (Empresa Brasileira de 
Assistência Técnica e Extensão Rural), 
IAP (Instituto Ambiental do Paraná), 
Ibama (Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Reno-
váveis), Ministério da Pesca e Aqüicul-
tura, Ministério da Agricultura, Itaipu, 
universidades, sindicatos e prefeituras. 
A maioria das ações é desenvolvida de 
forma compartilhada mediante parce-
rias e convênios.

Para que os pescadores tenham maior 
autonomia no desenvolvimento dos 
cultivos de peixe em tanque-rede, uma 
parceria com a então Secretaria Espe-
cial de Aqüicultura e Pesca da Presi-
dência da República, hoje Ministério, 
resultou no fornecimento de conjuntos 
de computador com impressora e re-
boques com caixa térmica para trans-
porte de peixe vivo, um para cada uma 
das sete colônias de pescadores. Foi 
desenvolvido um programa de capa-
citação para mais de 650 pescadores, 
esposas e filhos dessas colônias, além 
da edição e distribuição de mais de 2 
mil exemplares da cartilha Boas Práti-
cas de Manejo em Aqüicultura. 

Visando à proteção das margens, a Itai-
pu formou uma grande faixa de pre-
servação permanente no entorno do 
reservatório. Para compatibilizar essa 
faixa com a atividade pesqueira, foi ne-
cessário obter licenciamento junto ao 
Ibama. Foram licenciados 63 pontos 
de pesca situados entre Foz do Iguaçu 
e Guaíra, que juntos atendem a mais 
de 700 pescadores.

Em uma fase piloto, a Itaipu disponi-
bilizou para as colônias de pescadores 
mais de 500 tanques-redes, alevinos 
e orientação técnica. Inicialmente par-
ticiparam 200 pescadores, dos quais 
muitos evoluíram e passaram a adquirir 

mais tanques e autonomia no cultivo.
Uma parceria entre a Itaipu, colônias 
de pescadores e o Centro de Pesqui-
sa em Aquicultura Ambiental do IAP 
resultou na produção de mais de 50 
mil juvenis de pacu para povoamento 
de tanques-rede. Com essa produção, 
foram atendidos pescadores, assenta-
dos e a aldeia indígena do Ocoy. Em 
atendimento à solicitação da Funai 
(Fundação Nacional do Índio) e da co-
munidade indígena, foram instalados 
40 tanques-rede naquela aldeia, que 
produz anualmente 12 toneladas de 
peixe, destinadas à melhoria na qua-
lidade alimentar com autonomia na 
produção.

Para que os pescadores tivessem me-
lhores condições de higiene ao ma-
nejar o pescado, foram adequados 15 
pontos de pesca com módulo de uso 
coletivo. As prefeituras participaram 
com a instalação de rede de água, en-
quanto a energia elétrica foi viabilizada 
pelo programa Luz para Todos, do Go-

separar as espinhas da carne , com po-
tencial de processar 500 kg de peixe por 
hora. 

Parques Aqüicolas

COMO PRODUZIR | Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca

Despesca de tanque-rede indígena

Ponto de pesca

Desossadeira de Peixes

As iniciativas do projeto também con-
templaram a capacitação no curtimen-
to artesanal de couro de peixe
O Banco do Brasil, em sua linha de 
programas de inclusão social, contem-
pla em dois municípios o atendimento 
a aproximadamente 50 pescadores e 
mais de 50 piscicultores com créditos 
do programa Desenvolvimento Rural 
Sustentável. O desenvolvimento desse 
programa  ocorreu em conjunto com a 
Itaipu, colônias de pescadores, Emater, 
sindicatos e prefeituras.

Com objetivo de promover a susten-
tabilidade do projeto e atender a le-
gislação vigente, forma demarcados 
e licenciados três parques aqüícolas, 
que juntos têm potencial para produ-
zir mais de 6 mil toneladas/ano. Após 
a emissão do licenciamento desses 
parques, os primeiros do país, a Seap 
realizou licitação pública pela qual 72 
pescadores, assentados e indígenas 
foram contemplados com lotes.

verno Federal.
O pacu é a espécie cultivada pelos 
aqüicultores, mas outras estão sendo 
pesquisadas e testadas para serem 
produzidas. O pacu é um peixe muito 
saboroso, todavia apresenta muitas es-
pinhas no filé. Buscando solucionar este 
problema para favorecer o consumo, a 
Itaipu adquiriu uma máquina capaz de 
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Além dos três parques aquícolas, em 
parceria com a Palmares (empresa in-
cubada no Parque Tecnológico Itaipu), 
foram estudados os 18 braços restan-
tes na margem brasileira do reservató-
rio. Com esse mapeamento, tornaram-
se conhecidas todas as áreas que po-
derão ser licenciadas para aqüicultura. 
Somente nesses 18 braços, estima-se 
que o potencial produtivo é de 9 mil 
ton/ano, ou seja, 9 vezes a produção 
atual da pesca artesanal.

A parceria com a Seap tem facilitado 
às colônias de pescadores o acesso ao 
kit feira, e hoje dois municípios pro-
movem semanalmente a feira do pro-
dutor com a inclusão de peixe. 

Pesquisas e estudos
Convênios entre a Itaipu, Unioeste 
(Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná), campus de Toledo e o Minis-
tério da Pesca e Aquicultura, permitiu 
estruturar e manter uma estação de 
pesquisas, com 70 tanques-rede, no 
Refúgio Biológico de Santa Helena, 
um dos únicos locais do país onde são 
produzidos trabalhos de pesquisa e 
aprimoramento das técnicas de culti-
vo com espécies nativas em tanques-
rede e outra estação na área da usina 
de Itaipu, com 90 tanques-rede, além 
de um laboratório.

Estas pesquisas possuem uma estreita 
relação da rotina do aquicultor, geran-
do conhecimento prático para o aper-
feiçoamento das técnicas de cultivo. A 
Unioeste também é parceira nas ações 
de monitoramento de ictioplancton, 
taxa de recrutamento de espécies de 
peixes e mapeamento das áreas pre-
ferenciais para a reprodução  e desen-
volvimento dos peixes, além de outras 
ações na área de ictiofauna.

Por meio de convênio com a UEM 
(Universidade Estadual de Maringá) 
foi criado um banco de germoplasma 
que visa principalmente à estocagem 
de material genético de espécies de 
peixes nativas. Este banco hoje conta 

com 630 doses de sêmen congelado, 
referentes a 9 espécies.

COMO PRODUZIR | Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca

Coleta de ovos e larvas

Merenda escolhar a base de peixe

Tanques-redes

Banco de Germoplasma de peixes

Outras informações importantes para 
conhecimento do meio aquático vêm 
do monitoramento da pesca artesanal 
e esportiva, que resulta em estudos de 
estoque pesqueiro e monitoramento 
de aproximadamente 180 espécies 
no reservatório da Itaipu.
 
O Banco do Brasil, em sua linha de 
programas de inclusão social, contem-
pla em dois municípios o atendimento 
a aproximadamente 50 pescadores e 
mais de 50 piscicultores com créditos 
do programa Desenvolvimento Rural 
Sustentável. O desenvolvimento desse 
programa  ocorreu em conjunto com 
a Itaipu, colônias de pescadores, Ema-
ter, sindicatos e prefeituras.

As experiências realizadas no reserva-
tório de Itaipu demonstram muitos re-
sultados positivos. Todavia, as etapas 
de abate com certificação, beneficia-
mento e comercialização são motivo 
de debate junto aos profissionais da 
área, empreendedores, instituições de 
ensino superior e Ministério. A  trans-
formação da Seap em Ministério da 
Aquicultura e Pesca (MAP) e a regu-
lamentação da atividade apontam a 
necessidade da adoção de políticas 
governamentais estruturantes do setor 
de acordo com as prioridades de cada 
região, vocação e potencial produtivo, 
valores culturais e inserção do homem 
num sistema de produção sustentável.
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A idéia do programa não poderia es-
tar mais de acordo com a nova missão 
institucional da Itaipu, pois não existe 
responsabilidade social se esta não 
vier acompanhada do cuidado com 
aqueles que estão à margem da socie-
dade, do outro lado da fronteira cívica. 

Nesse cenário, a Itaipu assume a res-
ponsabilidade de democratizar direi-
tos e garantir o desenvolvimento sus-
tentável para a gente da margem. Sob 
esta premissa, foram definidas três 
projetos: 

	Coleta Solidária (para catadores de ma-
teriais recicláveis).
	Jovem Jardineiro (para jovens carentes),
	 Sustentabilidade das Comunidades In-
dígenas 

O programa entende a sustentabili-
dade de um modo amplo, interligado 
e dinâmico, abrangendo os aspectos 
ambiental, social e econômico, que 
articulados entre si e em cada ação 
do programa, demandam um apren-
dizado contínuo, seja no aspecto pe-

dagógico, por meio da criação de um 
espaço dialógico que possibilite, para 
todos, condições de construção e ex-
pressão de opiniões, desde a concep-
ção, operacionalização e execução, 
em autêntico trabalho participativo, 
alicerçado na parceria, viabilizando os 
programas, projetos e ações.

Projeto Coleta Solidária 
de Materiais Recicláveis

O Brasil encerrou o século 20 depo-
sitando em lixões a céu aberto, dia-
riamente, cerca de 59% das quase 
150 mil toneladas de lixo coletado, 
segundo pesquisa do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) 
divulgada no ano 2000. Nesses locais, 
o líquido gerado na decomposição do 
lixo, o chorume,  penetra no solo, con-
taminando as águas subterrâneas e os 
rios; os gases produzidos provocam 
explosões e fogo, e em alguns casos 
vítimas fatais. O mau cheiro é senti-

PROJETOS COLETA SOLIDÁRIA, JOVEM JARDINEIRO 
E SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Melhorar a qualidade ambiental passa pela sustentabilidade de segmentos sociais vulneráveis

Como Produzir

O PROGRAMA SUSTENTABILIDADE DE SEGMENTOS VULNERÁVEIS JÁ TRAZ EM SEU PRÓPRIO NOME UM DESAFIO E TAN-
TO, POSTO QUE PRETENDE REALIZAR A DIFÍCIL ARTICULAÇÃO ENTRE SUSTENTABILIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL.

do de longe e os restos de alimentos 
atraem ratos, moscas, baratas e gente, 
gente pobre que não encontrou outra 
forma para sobreviver.

Nesse cenário degradante despontam 
os catadores. Em lixões e nas ruas, es-
ses trabalhadores coletam o material 
reciclável para garantir seu sustento e 
trabalham em condições adversas e 
de alto risco. O lixo nos remete, assim, 
a uma clara evidência da exclusão so-
cial e de degradação humana.

Considerando a importância da lim-
peza pública e do saneamento nas 
cidades da BP3 e fora dela, como o 
tratamento de efluentes, o destino final 
ecologicamente adequado para os en-
tulhos orgânicos, recicláveis e materiais 
inorgânicos, assim como a necessida-
de de conscientização da população, 
justificou-se a implantação de um pro-
jeto piloto em Foz do Iguaçu, que ser-
viu como ponto de referência para as 
administrações municipais da região. 

Coleta Solidária Jovem Jardineiro Comunidades Indíginas
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Busca por soluções
Diante desse cenário, o Projeto Cole-
ta Solidária baseou-se na busca por 
soluções ao problema do lixo e, espe-
cificamente, das pessoas diretamente 
por ele afetadas –  os catadores. Para 
tanto, implementou-se um programa 
de gerenciamento de resíduos para al-
cançar as seguintes metas:

	Apoio à organização dos 
catadores em associações ou 
cooperativas para o trabalho de 
coleta, classificação e comercia-
lização dos materiais recicláveis;
	Sensibilização da população 

para a importância da coleta se-
letiva nos aspectos  sociais e am-
bientais; 
	Resgate da auto-estima e 

elevação da renda de catadores; 
	Inclusão social das famílias 

de catadores, erradicando o tra-
balho infantil no lixo, propondo 
às prefeituras a viabilização de 
vagas em creches e escolas, e o 
cadastro em programas sociais; 
	Formação de parcerias para 

disponibilização Centros de Tria-
gem - barracões equipados com 
prensas, balanças e outros meios 
para armazenar e agregar valor 
aos materiais coletados por cata-
dores; 
	Inclusão de catadores em 

programas de alfabetização exis-
tentes no município; e 
	Replicação do projeto de 

Foz do Iguaçu para os demais 
municípios da BP3 e  outras regi-
ões do Brasil. 

Comitê Gestor
A viabilização deste projeto tem se 
dado por meio da formação de um 
Comitê Gestor do qual participam de-
mocraticamente representantes dos 
catadores, das prefeituras e outros 
parceiros. A formulação e operacio-
nalização de convênios também vêm 

garantindo à Itaipu sucesso no apoio 
e estímulo à coleta solidária. 

Todas as metas acima referidas foram 
e são acompanhadas por diversos par-
ceiros que compõem o Comitê Gestor 
e que são fundamentais para o bom 
andamento do projeto. Dentre eles 
destacam-se: Ministério Público do 
Trabalho, Prefeituras, a ONG Instituto 
Lixo e Cidadania, a Associação dos Re-
cicladores Ambientais de Foz do Igua-
çu (ARAFOZ) e o Movimento Nacional 
dos Catadores de Materiais Recicláveis 
(MNCR). O Comitê Gestor é o órgão 
que possibilita a participação da so-
ciedade no projeto. Nele surgem diá-
logos e saem propostas de planos de 
ação (Agenda 21) que são postas em 
prática pelos atores envolvidos.

Etapas 
Para alcançar os objetivos propostos e 
operacionalizar as estratégias estabe-
leceu-se um plano em que são dispos-
tas as seguintes etapas: 
	 Levantamento qualitativo e 
quantitativo das principais fontes 
geradoras de lixo; 
	 Levantamento de informa-
ções sobre os catadores do mu-
nicípio, considerando: número 
de trabalhadores, número de 
filhos, renda, condições de mo-
radia, saúde, educação e equipa-
mento para coleta; 
	 Identificação das organiza-
ções de catadores; 
	 Sensibilização e organização 
dos catadores por meio da edu-
cação ambiental; 
	 Reuniões para a formação 
de parcerias entre poder público 
e sociedade civil; 
	 Definição de critérios para a 
cessão de carrinhos de coleta; 
	 Monitoramento das ativida-
des e estabelecimento de prazos 
para a implantação e execução 
do projeto.

COMO PRODUZIR 
Projetos coleta solidária, jovem jardineiro 

e sustentabilidade das comunidades indígenas

Comitê Gestor

Revista_CAB_4.0.indd   48 20/11/2008   23:43:16



49

Melhoria na renda
O Projeto beneficia 2.419 pessoas, 
mas tem a pretensão de aumentar 
muito mais o número de beneficia-
dos. Catadores que antes ganhavam 
de 120 a 180 reais passaram a fa-
turar, por meio de empreendimento 
solidário, até 700 reais mensais.

Somente no município de Foz do 
Iguaçu, são nove barracões onde os 
catadores da Cooperativa dos Agentes 
Ambientais de Foz de Iguaçu (COAAFI) 
recolhem mais de 240 toneladas de 
materiais recicláveis por mês e alcan-
çam uma renda entre 350 e 500 reais 
por cooperado. 

No passado constatou-se que a maio-
ria dos catadores eram obrigados a 
emprestar ou alugar o carrinho de 
coleta dos atravessadores, tornando-
se praticamente seus escravos, o que 
motivou o projeto a fabricar e distri-
buir gratuitamente aos carrinheiros 
sua ferramenta de trabalho. Outro 
ponto importante foi a distribuição de 
uniformes aos catadores, mas, sem 
dúvida alguma, um passo fundamen-
tal na consolidação do projeto foi a 
disponibilização de Centros de Tria-
gem equipados com prensas e balan-
ças, proporcionando às cooperativas 
e associações de catadores ganhos 
substanciais.

Hoje, 13 municípios disponibilizam 
aos catadores barracões denomina-
dos Centros de Triagem de Materiais 
Recicláveis. Cabe aos catadores ad-
ministrar seus empreendimentos, e 
alguns deles já contam com cursos 
de capacitação, alfabetização e aulas 
de informática. Por meio de convênio 
entre Itaipu e o Instituto Lixo e Cida-
dania, todos os grupos de catadores 
recebem assessoria permanente.
Outros convênios foram firmados, 
como o estabelecido entre Itaipu e 

COAAFI, pelo qual foram disponibiliza-
dos carrinhos elétricos para o trabalho 
de coleta. Esse veículo, testado e alte-
rado com a ajuda dos catadores, não 
deixa de ser uma forma de socializar a 
energia, tão cara nos dias atuais, além 
de atender a uma demanda funda-
mental de qualquer grupo em vias de 
identificação sócio-política: permitir a 
visibilidade pública de uma forma ao 
mesmo tempo engajada e humana.

As ações de um projeto dessa enver-
gadura ganharam seus próprios con-
tornos, com revezes e mudanças, pró-
prias de um processo interativo entre 
atores diferentes que buscam objeti-
vos comuns. Nesse percurso surgiu 
a necessidade de implementar  mais 
um convênio, este com o Movimento 
Nacional dos Catadores de Materiais 
Recicláveis (MNCR), em que se esta-
beleceram novas ações para o forta-
lecimento da organização dos catado-
res, abrindo mais uma porta para sua 
visibilidade sócio-política. 

Melhoria na qualidade de vida e au-
mento da renda, portanto, deixaram 
de ser sonho e passaram a compor es-
tatísticas de sucesso, elevando o Co-
leta Solidária ao status de modelo de 
inclusão social de catadores para todo 
o país.

São positivos todos os relatos vindos 
dos municípios da BP3, destacando-
se a elevação da auto-estima desses 
profissionais, antes marginalizados e 
desrespeitados pela sociedade. Hoje, 
contam com o reconhecimento da im-
portância de seu trabalho para o meio 
ambiente e estão assumindo a condi-
ção de empreendedores, decidindo os 
rumos do próprio negócio, tornando-
se, assim, agentes de desenvolvimen-
to de seus municípios.

COMO PRODUZIR 
Projetos coleta solidária, jovem jardineiro 
e sustentabilidade das comunidades indígenas

7º Festival Lixo e Cidadania

Carrinho Elétrico
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O projeto Jovem Jardineiro tem o ob-
jetivo de atender a adolescentes de 
famílias de baixa renda, de ambos os 
sexos, de 16 a 18 anos incompletos, 
residentes em Foz do Iguaçu e em situ-
ação de risco social. A idéia é oferecer 
formação profissional em jardinagem 
articulada à melhoria da qualidade de 
vida e à sustentabilidade ambiental. 

A proposta do projeto é contribuir para 
a inserção social e cultural dos jovens 
de forma que possam construir uma 
perspectiva de vida mais digna, con-
solidando a conquista de seu espaço 
como cidadãos. 
 
A viabilização deste projeto tem se 
dado por meio de uma equipe mul-
tidisciplinar, das ciências exatas, bio-
lógicas e humanas. Essa equipe é 
responsável pelo gerenciamento e 
planejamento, pela execução, mo-
nitoramento e avaliação do projeto. 
Cada instituição (órgãos municipais, 
ONGs, Conselho Tutelar, Promotoria 
de Justiça) pode escolher a forma que 
considera mais apropriada para admi-
nistrar a iniciativa, desde que leve em 
consideração a realidade local, objeti-

vo do projeto, a multidisciplinariedade 
nele implícita e o estabelecimento de 
relacionamentos com instituições par-
ceiras.
Os adolescentes selecionados para o 
projeto passam por processo educa-
tivo na área de jardinagem, educação 
ambiental e canto coral, com aulas e 
oficinas teóricas e práticas, sob o enfo-
que da sustentabilidade. Esse proces-
so culmina na formação de cidadãos e 
cidadãs conscientes de sua importân-
cia para a conservação socioambiental 
da região. 

As oficinas do futuro figuram entre 
as estratégias que possibilitam essa 
consciência. Nessas oficinas, costuma-
se trabalhar o presente de cada jovem 
e do grupo em diversas situações da 
vida, incluindo a educação ambiental, 
e faz–se uma projeção de mudanças 
para o futuro. 

Ao mesmo tempo, o projeto lhes per-
mite complementar a educação bási-
ca, com o resgate da vida escolar e a 
construção de valores ligados aos re-
lacionamentos familiares e entre cole-
gas do projeto.

Os formados são estimulados a tra-
balhar coletivamente por meio da 
instituição de uma cooperativa. Para 
o acompanhamento do processo é 
importante agregar à equipe gestora 
do projeto profissionais capacitados 
para assessorar essas organizações. 
A formação de uma associação de 
jardineiros, no entanto, deve ser um 
desejo fomentado nos jovens, e não 
uma alternativa imposta.

O projeto é desenvolvido em aulas 
teóricas divididas em 27 módulos, e 
aulas práticas nas quais os jovens fa-
zem manutenção de canteiros e cami-
nhos nas áreas do Refúgio Biológico 
Bela Vista, como também em áreas de 
canteiros do projeto de plantas medi-
cinais, onde aprendem sobre sua im-
portância e eficácia.

Desde sua implantação, o Projeto Jo-
vem Jardineiro já capacitou mais de 
200 jovens. Além de beneficiar dire-
tamente o participante, o programa 
também tem reflexo na renda da sua 
família, pois os adolescentes são re-
munerados de acordo com o disposto 
na  Lei 10.097/2000.

Projeto Jovem Jardineiro, o meio ambiente promovendo 
inclusão social de jovens carentes

Metas 
	Contribuir para a formação pessoal e cidadã de adoles-
centes em situação de risco social;
	Contribuir para a inserção ou re-inserção na escola, 
bem como para a melhoria no desempenho escolar dos 
adolescentes; 
	Contribuir para a inserção dos adolescentes no merca-
do de trabalho e na geração de renda; 
	Construir conhecimentos e valores em relação ao meio 
ambiente e para a qualidade de vida; 
	Contribuir para a melhoria das relações sócio-familia-
res; 
	Promover a socialização entre os participantes; 
	Contribuir para o acesso dos jovens às ações e serviços 
de promoção, proteção e recuperação da saúde; 
	Replicar o projeto nos municípios da BP3.

COMO PRODUZIR 
Projetos coleta solidária, jovem jardineiro 

e sustentabilidade das comunidades indígenas
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Em 1982, antes da formação do lago 
de Itaipu, foram localizadas e cadas-
tradas 13 famílias indígenas compos-
tas por 71 pessoas, que formavam a 
Comunidade de Jacutinga – de índios 
do ramo “Avá” da Nação Guarani – em 
área de 30 hectares. Essas famílias fo-
ram transferidas para a então recém-
criada Reserva Indígena do Ocoy, com 
uma área de 250 hectares, recebendo 
apoio técnico e financeiro da Itaipu. 

Em função do crescimento vegetativo 
e migratório da população do Ocoy, a 
área tornou-se insuficiente para a so-
brevivência da comunidade. Em 1997, 
quando o número de famílias havia 
aumentado para 74, a Itaipu adquiriu 
1.744 hectares no município de Dia-
mante do Oeste e para lá transferiu 
32 famílias. Formou-se assim a aldeia 
Tekohá Añetete, considerada por lau-
dos antropológicos e pelos próprios 
índios como ideal para o assentamen-
to. A Reserva do Ocoy permaneceu 
com 42 famílias, contingente que lhe 
conferia uma situação bastante tran-
qüila e sustentável.  
Por solicitação da Funai, a Itaipu, jun-
tamente com o município de Diaman-
te  do Oeste, implementou nova ação 
de apoio técnico e financeiro visando 
à consolidação do assentamento. 

As migrações fazem parte da cultura 

Avá-Guarani. Esses índios costumam 
migrar frequentemente, mas sempre 
retornam aos locais de origem. A base 
cultural se estabelece no conceito de 
“famílias nucleares”, unidades de pro-
dução e consumo, evoluindo para “fa-
mílias extensas”. Isso contribuiu para o 
retorno daquelas famílias que, duran-
te os anos 60 e 70, haviam migrado 
para o Paraguai. O retorno resultou 
em superpopulação na reserva do 
Ocoy, passando de 42 para 128 famí-
lias (cerca de 600 pessoas) numa área 
insuficiente para atender às necessi-
dades do novo contingente. A aldeia 
do Ocoy novamente se viu diante do 
problema da pouca terra e muita gen-
te. 

Depois de muita articulação dos ín-
dios e negociações entre Itaipu e Fu-
nai (Fundação Nacional do Índio), esta 
adquiriu para eles uma área de 242 
hectares, lindeira ao Tekohá Añetete. 
A área foi entregue em fevereiro de 
2007 para a formação de nova aldeia, 
denominada Itamarã, que em Guarani 
significa “diamante” (alusão ao muni-
cípio de Diamante do Oeste, que abri-
ga a comunidade).

Na BP3 há, portanto, três aldeias 
(tekohas) totalizando 2.236 há, para 
205 famílias e 1.100 pessoas:
•	Ocoy,	com	250	ha;	

•	Añetete,	1.744	ha;•	Itamarã,	242	há.	

Nova fase
Com a incorporação da responsabili-
dade social e ambiental na missão da 
Itaipu, em 2003 foi implantado, den-
tro do Cultivando Água Boa, o Projeto 
Sustentabilidade das Comunidades In-
dígenas, com os objetivos de melhorar 
a infra-estrutura das aldeias, fortalecer 
a autonomia e o sentimento de iden-
tidade étnica e cultural, e contribuir 
para a valorização das tradições. Para 
tanto, foram definidas as seguintes 

Metas
	 Melhoria da infra-estrutura: 
adequação de estradas, construção 
de centro de artesanato e nutrição 
na aldeia do Ocoy, casas de reza e 
habitações, instalação de rede elé-
trica, de água e saneamento – sem-
pre de acordo com modelos apro-
vados pelos índios;
	 Fortalecimento da diversidade 
cultural: cursos de artesanato, ces-
taria, argila, madeira, valorização da 
música e da dança;
	 Apoio à ampliação ou aber-
tura de áreas agrícolas, preparo do 
solo para plantio e estímulo à pro-
dução agrícola e pecuária pelo sis-
tema orgânico; 
	 Fornecimento de materiais, 
animais, mudas e sementes; 

Sustentabilidade das Comunidades  Indígenas - Os Saberes dos 
Povos Tradicionais  na  Busca do Equilíbrio Ambiental

COMO PRODUZIR 
Projetos coleta solidária, jovem jardineiro 
e sustentabilidade das comunidades indígenas
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	 Estímulo à formação de par-
cerias entre as comunidades indí-
genas e agentes econômicos, como 
cooperativas, especialmente para a 
comercialização de excedentes de 
produção e do artesanato; 
	 Apoio à produção pesqueira 
em tanques-rede; e 
	 Suplementação alimentar em 
caso de necessidade.

Comitê Gestor 
A viabilização deste projeto tem se 
dado por meio de um Comitê Ges-
tor composto por representantes das 
comunidades indígenas, prefeituras 
de São Miguel do Iguaçu e Diaman-
te do Oeste, e parceiros. A execução 
das ações geralmente é viabilizada por 
convênios entre as os atores envolvi-
dos.  

Todas as metas acima referidas são 
acompanhadas por diversos parceiros 
que compõem o comitê: Ministério 
Público Federal, Funai (Fundação Na-
cional do Índio), Funasa (Fundação 
Nacional de Saúde), IAP (Instituto Am-
biental do Paraná), Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais Renováveis), Prefeituras 

de São Miguel do Iguaçu e Diamante 
D’Oeste, Cooperativa Agroindustrial 
Lar, Diocese de Foz do Iguaçu, Pastoral 
da Criança, Centro Trinacional de Arte-
sanato Ñandeva e, evidentemente, as 
próprias comunidades indígenas. 

Resultados
Os resultados abrangem vários ramos 
de atividades: da produção ao lazer, da 
educação à religiosidade. Destacam-se: 

•	Casas	indígenas	:		60	construídas	e	45	
em construção
•	120	cestas	básicas
•	40	tanques-redes	implantados
•	 800	 mudas	 de	 plantas	 medicinais	
plantadas
•	Produção	anual	de	:
 139 toneladas  de milho 
 27  toneladas de melancia
 17 toneladas de abóbora 
 227 toneladas de mandioca
 
Essas ações estão contribuindo de 
maneira decisiva para a melhoria nos 
índices de saúde e educação dos ín-
dios, especialmente pelo atendimento 
mensal prestado às crianças de 0 a 6 
anos pelo Programa Nutrição Infantil, 
que resultou no índice zero de morta-

lidade infantil e de crianças em risco 
de desnutrição. Na sua maioria, elas 
estão incluídas nos programas sociais 
do Governo Federal, como o  Fome 
Zero.

A segurança alimentar e nutricional 
das famílias têm sido priorizada me-
diante incentivo e suporte técnico da 
Itaipu na produção de grãos e leite 
e no cultivo de peixes. Itaipu doa se-
mentes e maquinários para plantio 
direto e comunitário, além de apoio 
no beneficiamento da produção. Na 
aldeia Tekoha Añetete, por exemplo, 
os próprios índios produzem e distri-
buem mensalmente 2.800 litros de 
leite. A produção visa, prioritariamen-
te, ao consumo familiar, focado na nu-
trição infantil. 

A questão da saúde indígena na fron-
teira do Brasil, Paraguai e Argentina 
é outro flanco de ação que o proje-
to está abrindo. Para isso foi criado o 
Grupo de Trabalho Saúde na Fronteira, 
para projetar ações conjuntas e coor-
denadas nos três países (Brasil, Para-
guai e Argentina).

Artesanato Indígena Exposição e Vendas em Evento Produção de Mandioca

COMO PRODUZIR 
Projetos coleta solidária, jovem jardineiro 

e sustentabilidade das comunidades indígenas

Revista_CAB_4.0.indd   52 20/11/2008   23:43:43



53

Assim, em 16 de outubro de 1987, o 
Ecomuseu de Itaipu foi criado para as 
funções de coleta, pesquisa, conser-
vação, interpretação, apresentação e 
explicação de um conjunto coerente 
de elementos naturais e culturais re-
presentativos do meio ambiente re-
gional, tendo como base de trabalho 
a vinculação da região (território) com 
elementos representativos da natu-
reza e do desenvolvimento cultural 
(patrimônio) e com a população local 
(comunidade).

Em 2004, as ações sob responsabili-
dade dessa unidade de memória e 
educação ambiental de Itaipu foram 
realinhadas com a nova missão da 
empresa e nos fundamentos e concei-
tos do Programa Cultivando Água Boa.

É objetivo geral do programa resga-
tar, preservar, valorizar e difundir o 
patrimônio histórico-cultural, técnico-
científico e ambiental de Itaipu, tor-
nando-se um verdadeiro instrumento 
de comunicação e educação para as 
gerações presentes e futuras.

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL E REGIONAL 
Conservando e Compartilhando a História Institucional e Regional

DESDE 1975, EM SEU PLANO BÁSICO DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, A ITAIPU BINACIONAL PROPÔS A CRIA-
ÇÃO DE UM MUSEU COMO UMA DAS MEDIDAS MITIGADORAS DO IMPACTO DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DA USINA, 
VISANDO A SALVAGUARDA DE ACERVO REPRESENTATIVO DOS ESTUDOS, PESQUISAS E INVENTÁRIOS REALIZADOS POR 
ITAIPU ANTES, DURANTE E APÓS A FORMAÇÃO DO SEU RESERVATÓRIO.

Como estratégia empresarial para al-
cançar esse objetivo, foram estabele-
cidas as seguintes linhas de atuação a 
serem desenvolvidas pela Itaipu e por 
instituições parceiras:
	 Promoção e valorização do 

patrimônio institucional e regional, 
com ênfase na cultura e cidadania;
	 Apoio e potencialização da 

produção cultural e cidadã dos ato-
res sociais regionais; e
	 Fortalecimento das ativida-

des de valorização do patrimônio e 
educação patrimonial.
	 Para atender a estratégia e 

os objetivos propostos, o programa 
é desenvolvido através de ações 
como:
	 Conservação do acervo mu-

seológico;
	 Resgate e socialização da 

memória institucional e regional, 
por meio de ciclo de memórias e ex-
posições permanentes, temporárias 
e itinerantes; 
	 Complementação de obras 

do circuito museográfico; 
	 Documentação técnica do 

Ecomuseu de Itaipu; e
	 Acompanhamento da ma-

nutenção da infra-estrutura civil e 
mecânica. 
 
O Programa tem como parceiros e be-
neficiários diretos instituições públicas 
e privadas e a comunidade regional, 
representadas por associações de ar-
tistas, funcionários de 29 Secretarias 
de Cultura e Educação da Região da 
Bacia do Paraná 3 (BP3), Museus e 
Centros de Cultura, entre outras insti-
tuições afins.

Indiretamente, milhares de turistas na-
cionais e estrangeiros, se beneficiam 
dessa iniciativa ao visitar o circuito de 
exposições permanentes e temporá-
rias do Ecomuseu, com uma média 
mensal de 2 mil pessoas, somando 
mais de um milhão de visitantes em 
seus 21 anos de atividades.

Assegurando o resgate e a socialização 
da memória e da cultura, anualmente 
são realizados dois Ciclos de Memória 
Regional e Institucional.
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Da mesma forma, são apresentadas 
ao público do Ecomuseu, anualmente, 
quatro novas exposições, sendo duas 
de artes e duas com temas socioam-
bientais de interesse comunitário e da 
Itaipu. 

Atendendo à demanda regional e aos 
programas socioambientais da em-
presa, o Ecomuseu possui ainda três 
exposições itinerantes com temas his-
tóricos e de reflexão social.

Também constituem resultados do 
programa a complementação do cir-
cuito museográfico do Ecomuseu, 
com atualização de exposições de lon-
ga duração e a inclusão dos grandes 
acervos externos.

Mais recentemente, como resultado 
das parcerias estabelecidas, o progra-
ma tem estimulado e facilitado a cons-
tituição da Rede Regional de Cultura, 

Memória e Museus, composta por re-
presentantes de instituições públicas e 
privadas e da Itaipu Binacional, e de 
um Centro Virtual de Memória Regio-
nal, em fase de diagnóstico e guarda 
de acervo virtual.

Como resultado das ações técnico-
científicas desenvolvidas nesse progra-
ma, são rotineiramente conservadas 
cerca de 20.000 peças do acervo mu-
seológico da Itaipu, entre maquetes, 
aquaterrário e objetos representativos 
das coleções arqueológicas, geológi-
cas, etnográficas, históricas (insígnias, 
objetos comemorativos, numismática, 
máquinas e equipamentos, documen-
tos históricos), faunísticas (entomolo-
gia, taxidermizados e ictiofauna), bo-
tânicas (exsicata, carpoteca, xiloteca, 
semioteca e herbário), de ciências e 
tecnologia, e de artes. 

Ainda, é catalogada e registrada em 

categorias, toda a documentação téc-
nica do Ecomuseu da Itaipu.

Uma das metas é proporcionar melho-
ria do padrão de vida das comunida-
des que circundam o Lago de Itaipu, 
com obras como a implantação de 
poços artesianos, construção de pon-
tos de pesca e galpões nas colônias de 
pescadores e de moradias para comu-
nidades indígenas.

CONSERVANDO E COMPARTILHANDO A HISTÓRIA INSTITUCIONAL E REGIONAL
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As ações do programa incluem tam-
bém a construção da Avenida Beira-
Rio em Guaíra, visando à conservação 
da área junto ao lago, além da imple-
mentação da atividade turística e de 
segurança da área.

Principais projetos já concluídos
	 Portais dos Pontos de Pesca 
para atendimento e controle de 
acesso aos 14 pontos de pesca já 
licenciados pela Itaipu;
	 Galpão para a comunidade 
indígena do Ocoy, com a finalida-
de de preparo e fornecimento de 
refeições para crianças, idosos e 
gestantes, avaliação nutricional 
das crianças e produção de arte-
sanato indígena;
	 Implantação da Avenida Bei-
ra Rio no Parque Temático Sete 
Quedas, em Guaíra, para moder-
nização da atividade turística e 
recuperação física da área. A obra 
contempla duas pistas pavimen-
tadas, sinalização, iluminação pú-
blica, ciclovia, ponte de concreto, 

canalização para escoamento de 
águas pluviais, plantio de grama 
e arborização, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Guaira; e
	 Construção do Centro de 
Convivência da Vila C (Escola Ar-
naldo Isidoro de Lima), em par-
ceria com a Prefeitura Municipal 
de Foz do Iguaçu, composto de 
12 salas de aula, um ginásio po-
liesportivo coberto, praças, bi-
blioteca, salas para informática, 
dança, música, xadrez e artes 
marciais.

Paisagismo
As áreas inicialmente alteradas pelas 
obras de construção da barragem da 
Itaipu têm sido objeto de um trabalho 
contínuo de recuperação ambiental 
e paisagística, visando a dar supor-
te à vida silvestre e proporcionar um 
cenário de beleza cênica e conforto 
ambiental a trabalhadores e visitantes. 
 
Entre as atividades de paisagismo re-
alizadas destacam-se a manutenção 

NOVOS PARADIGMAS AMBIENTAIS REORIENTAM ESTRUTURAS 
QUE DÃO SUPORTE AOS PROGRAMAS SOCIOAMBIENTIAS 

anual de mais de mil hectares de áre-
as gramadas e o tratamento paisagís-
tico, como o plantio de espécies orna-
mentais e manutenção de jardins em 
toda a área da Central Hidrelétrica de 
Itaipu, e em outras áreas da empresa, 
como o Refúgio Biológico Bela Vista, 
Centro Executivo, Ecomuseu e Centro 
de Recepção de Visitantes. 

O PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA EFICIENTE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR OBRAS E SERVIÇOS, MANTER A INFRA-
ESTRUTURA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ENERGIA NAS ÁREAS PRÓPRIAS DA ITAIPU E CONTRIBUIR PARA A MELHORIA 
SOCIOAMBIENTAL DA REGIÃO.
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nacional, foi implantado em 1991 e atu-
almente realiza cerca de 13 mil exames 
por ano, atendendo as necessidades de 
varias ações ambientais desenvolvidas 
por diversas áreas da Empresa, compre-
endendo a sua atuação em pesquisas e 
monitoramento ambiental e biológico.

A evolução dos métodos e da tecnolo-
gia dos equipamentos fazem do Labo-
ratório Ambiental da Itaipu Binacional 
uma referência no campo da preven-
ção, diagnóstico e controle de doenças, 
na obtenção de parâmetros de análises 
ambientais e no desenvolvimento de 
pesquisas. A partir do estudo dos dados 
obtidos é possível elaborar um perfil 
do meio ambiente e traçar metas para 
melhorar a qualidade de vida no ecos-
sistema.
O laboratório abrange investigações re-
lacionadas a: 

a) Monitoramento bacteriológico e 
parasitológico em amostras de água in 
natura da BP3 e de água mineral, bem 
como amostras de água tratada (copas, 
estações de tratamento, escolas, hospi-
tais, etc.), realizadas em conjunto com 
a área Ambiental da Empresa. O Labo-
ratório Ambiental também realiza para 

As áreas que fazem parte do Comple-
xo Turístico Itaipu, incluindo a Funda-
ção Parque Tecnológico Itaipu, mere-
cem atenção especial e são atendidas 
com prioridade.

O monitoramento da água iniciou em 
1977 com o objetivo de caracterizar e 
avaliar as alterações no ecossistema 
aquático com a finalidade de propor 
ações mitigadoras dos possíveis im-
pactos além de proporcionar o uso 
múltiplo da água.

A partir de então outras ações de 
monitoramento foram sendo incor-
poradas e novas metodologias foram 
propostas para atingir aqueles e novos 
objetivos, como por exemplo, verificar 
a melhoria da qualidade da água por 
meio de ações conservacionistas de 
água e solo propostas pelo “Cultivan-
do Água Boa”. Essa nova rede estabe-
lecida, vem demonstrando resultados 
interessantes e positivos que nada 
mais são do que frutos colhidos por 
toda a comunidade da região.

Laboratório garante parâmetros de 
qualidade ambiental
O Laboratório Ambiental  da Itaipu Bi-

A MUDANÇA DESEJADA PASSA PELA INTERPRETAÇÃO, COMPREENSÃO E 
AVALIÇÃO DOS EFEITOS E CONSEQÜÊNCIAS DE NOSSOS ATOS E AÇÕES, 
QUE DETERMINAM A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE

O COMPROMETIMENTO DA ITAIPU BINACIONAL COM A QUESTÃO AMBIENTAL E PRINCIPALMENTE COM A QUALIDADE DA 
ÁGUA DO RIO PARANÁ, SE REVELOU ANTES MESMO DE COMEÇAR AS OBRAS DO EMPREENDIMENTO. 
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Fig. 1 - Total de exames e análises de água no 
Laboratório Ambiental no período 1991-2008.

a Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA), na região, contraprova 
das análises bacteriológicas e análises 
de água em conjunto com a equipe da 

Divisão de Vigilância Sanitária (DVVST) 
de Foz do Iguaçu.

No período de fev. 1991 a set. 2008 o 
Laboratório Ambiental realizou 169.960 
exames, sendo 66.657(39,2%) análises 
de amostras de água in natura e trata-
da, referente a múltiplos usos, coleta-
das pelas equipes da área ambiental do 
Brasil e Paraguai (figura a seguir).

Com os resultados foram apresentados 
18 artigos para publicações e apresen-
tações em eventos científicos, desta-
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cando-se a abordagem da água em um 
capítulo no livro Laboratório Ambiental.  
Dentre os estudos referente a potabili-
dade destacam-se os seguintes resulta-
dos: 

No período 2001-2004 avaliou-se a 
qualidade bacteriológica de água para 
consumo humano em 265 amostras 
de água provenientes de poços comuns 
e artesianos, no município de Foz do 
Iguaçu, encontrando-se 40% de positi-
vidade para Escherichia coli (coliforme 
fecal) (SANTOS et al, 2005). 

Em 791 amostras de água tratada co-
letadas em torneiras no município de 
Foz do Iguaçu, período jan.2006 a mar. 
2008, apenas 22 amostras (2,8%) das 
amostras apresentaram não conformi-
dade, sendo que estas amostras podem 
ter sofrido influência das condições da 
caixa d’água.

Nas amostras de água mineral engar-
rafada destinadas ao abastecimento da 
Itaipu Binacional, período mar. 2001 a 
mar. 2008, verificou-se que 32,5% das 
amostras apresentaram não conformi-
dade com a legislação vigente. 

As análises microbiológicas da água 
permitem avaliar a qualidade da água 
em relação aos múltiplos usos, permi-
tindo prever medidas corretivas para a 
manutenção da saúde humana (pota-
bilidade, recreação, irrigação de plantas, 
etc.), da saúde animal (dessedentação 
de animais domésticos e silvestres) e da 
prevenção da biodeterioração ou seja 
manutenção do patrimônio (materiais, 
estruturas) inseridos na água.

b) Agentes biológicos associados a bio-
deterioração de materiais, estruturas e 
equipamentos da Central Hidrelétrica, 
realizadas em conjunto com a área Téc-
nica, entre os principais estudos relacio-
nados sobre o tema destacam-se: 

A correlação entre a diminuição do pH 
e o aumento de bactérias nas amos-
tras de água coletadas de rios da região 
da Bacia do Paraná 3 (GHELLERE et al, 
2005).

O monitoramento de 372 drenos da 
barragem de Itaipu, no ano de 2002, 
demonstrou que em 93,8% das amos-
tras a contagem de bactéria foi inferior 
a 100 UFC/ml e que o pH oscilou entre 
7,04 e 9,66 (SANTOS, 2003). Em outro 
estudo realizado em 1239 amostras 
de água (1197 amostras coletadas em 
drenos e 42 amostras do reservatório), 
período 2002-2004, verificou-se a di-
minuição de bactérias heterotróficas 
no reservatório após 2002, período que 
coincide com o aparecimento e instala-
ção do mexilhão dourado (Limnoperna 
fortunei) na área do Reservatório e da 
Usina de Itaipu (SANTOS, 2004); porém 
devido a formação de biofilme nas su-
perfícies onde o mexilhão dourado ade-
re verifica-se uma intensa proliferação 
de microorganismos o que diminui o 
pH local.

A biodeterioração é influenciada princi-
palmente pela concentração de microor-
ganismos na água e conseqüentemente 
a baixa do pH. O presente trabalho tam-
bém demonstra a necessidade de uma 
visão global sobre agentes biológicos 
(por ex.: mexilhão dourado) disponíveis 
na biota local que podem influenciar e/
ou determinar a ocorrência do fenôme-
no da biodeterioração.

Deve-se considerar a importância das 
ações ambientais na preservação da 
água, destacando-se o Programa Culti-
vando Água Boa com a conscientização 
da população sobre a prevenção e de 
ações corretivas sobre a contaminação 
dos mananciais.

c) Qualidade de vida dos empregados 
em relação ao ambiente de trabalho 
(análises microbiológicas e parasitoló-
gicas nos sistemas de ar condicionado; 
controle bacteriológico de alimentos 
como leite, café e outros, consumidos 
na empresa; pesquisa de fungos e bac-
térias patogênicas em equipamentos de 
proteção individual; análises da quali-
dade dos desinfetantes; etc.), realizadas 
em conjunto com as áreas de Medicina 
e Segurança no Trabalho e de Serviços 
Gerais.

O comprometimento das áreas de tra-
balho influencia a produtividade em 
curto prazo e a qualidade de vida em 
longo prazo. Por isso, o monitoramento 
de equipamentos e do ambiente corpo-
rativo é fundamental para a prevenção 
de doenças.

d) Determinação de valores de referên-
cia em exames laboratoriais e diagnós-
tico de patologias de animais silvestres 
e peixes, realizados em conjunto com a 
área ambiental.

No meio biológico, a propagação de en-
fermidades pode comprometer popula-
ções naturais ou o plantel de espécies 
mantidas em viveiros com propósitos 
conservacionistas, prejudicando assim o 
patrimônio genético e a biodiversidade.

ATOS E AÇÕES | Qualidade do Meio Ambiente

Estação de monitoramento de qualidade da água Mexilhão Dourado
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Linhas de ação 
Essas atividades são feitas de forma in-
tegrada com diferentes divisões da mar-
gem esquerda da Usina (Brasil) e da 
margem direita (Paraguai), reforçando o 
significado da binacionalidade da Itaipu.

As pesquisas realizadas em conjunto 
com outras instituições, como UNIOES-
TE - Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, FIOCRUZ - Fundação Instituto 
Osvaldo Cruz, FUNDACENTRO - Fun-
dação Jorge Duprat Figueiredo de Se-
gurança e Medicina do Trabalho, USP 
- Universidade de São Paulo, UNB - Uni-
versidade de Brasília, UFPR- Universida-
de Federal do Paraná, UTFPR - Univer-
sidade Tecnológica Federal do Paraná, 
CETESB - Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental e PTI - Parque 
Tecnológico Itaipu, e contatos com ou-
tros pesquisadores resultam na publica-
ção de trabalhos científicos no país e no 
exterior com a geração e transferência 
de conhecimentos científicos e tecnoló-
gicos.

Entre os trabalhos publicados destaca-
se o livro Laboratório Ambiental, que 
contém as técnicas laboratoriais e valo-
res de referência para exames de ani-
mais silvestres, além das análises micro-
biológicas em ar condicionado e água. 

A implantação do Laboratório Ambien-
tal em usina hidrelétrica é prova dos 
cuidados ambientais da Itaipu consigo 
mesma e com as comunidades do en-
torno. Ou seja, considerando que o de-
senvolvimento e a implantação de um 
sistema de qualidade é uma necessida-
de das organizações modernas, a atua-
ção do Laboratório Ambiental contribui 
para um melhor ambiente de trabalho 
na empresa, para a proteção ambiental 
da área de influência da usina e para 
uma melhor qualidade de vida na so-
ciedade.

A capacidade de analisar 
o “SEU PEDAÇO” 
Monitoramento ambien-
tal participativo

Tendo em vista os problemas nacio-

nais e regionais da qualidade das águas 
para abastecimento público, recreação, 
geração de energia e outros usos, e a 
freqüente floração de algas indesejáveis 
e a proliferação excessiva de plantas 
aquáticas, torna-se imprescindível um 
programa de monitoramento e avalia-
ção ambiental que represente um mé-
todo seguro para verificar as necessi-
dades reais de intervenções em bacias 
hidrográficas.

Por isso, a Itaipu Binacional elabora sis-
tematicamente diagnósticos do reserva-
tório e de sua área de influência, a fim 
de fornecer parâmetros e indicadores 
que orientem e atestem os aspectos 
ambientais relacionados às ações de-
senvolvidas na BP3. 
Um dos objetivos é estimular e auxiliar 
a criação de grupos de agentes comuni-
tários, em caráter voluntário, para a ava-
liação da qualidade da água dos rios das 
microbacias da região, utilizando ferra-
mentas integradas de análise, e assim 
formar uma rede de monitoramento 
participativo. 

Para atender aos objetivos desta ini-
ciativa, a Itaipu mantém o monitora-
mento em antigas estações localiza-
das estrategicamente na BP3 (43 es-
tações) e que são de extrema impor-
tância para avaliação das tendências 
do ecossistema.

Já o programa participativo de ava-
liação da qualidade da água com os 
agentes comunitários conta com o 
acompanhamento periódico de pes-
quisadores, visando a auxiliar o gru-
po de voluntários a alcançar padrões 
excelentes de eficiência e de forma a 
tornar os dados reconhecidos oficial-
mente. O estabelecimento dos locais 
de coleta, periodicidade e formas de 
divulgação dos resultados são decidi-
dos em comum acordo entre as partes 
envolvidas.

Com o monitoramento participativo 
foram criados sete grupos de agen-
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tes comunitários, que monitoram os 
rios Sabiá e Xaxim, nos municípios de 
Matelândia e Céu Azul, os rios Toledo 
e Lopeí, no município de Toledo, na 
Sanga Funda e no rio Ouro, no muni-
cípio de Ouro Verde do Oeste, nos rios 
Tucano e Guavirova, no município de 
Santa Terezinha de Itaipu, e nos rios 
São João e Buriti, no município de Itai-
pulândia.

Monitoramento realizado
pela comunidade
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Outra frente de trabalho do programa 
é uma parceria com a Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), que permi-
tiu elaborar um diagnóstico das águas 
subterrâneas da Bacia Hidrográfica do 
Paraná 3.

Além dos benefício para a comunida-
de em geral, o programa é de grande 
utilidade para os Comitês de Bacia, 
porque conseguem elaborar um Plano 
de Gerenciamento da Bacia detalhado, 
com base nos dados coletados, dando 
suporte à tomada de decisões quanto 
aos padrões de qualidade das águas 
compatíveis com seus usos múltiplos.

Os atores sociais da BP3, são pro-
tagonistas no monitoramento, ava-
liação, redefinição e implementa-
ção participativa dos programas e 
ações do Cultivando Água Boa.

O acompanhamento dos resultados 
e progressos do programa Cultivando 
Água Boa é feito de forma contínua 
tanto internamente quanto com o pú-
blico externo. 

Internamente é realizado através do 
sistema informatizado GPA – Gestão 
de Programas e Ações onde são regis-
tradas a evolução física, as metas, evo-
lução financeira e análise do previsto x 
realizado, com a conseqüente revisão. 

Externamente, o acompanhamento é 
realizado sistematicamente pelos co-
mitês gestores, mas anualmente, in-
tegrando todas os programas e ações, 
é realizado um amplo processo de 
avaliação e planejamento, através dos 
pré-encontros e encontro do Cultivan-
do Água Boa. Primeiramente, são re-
alizadas reuniões em cada município 
para avaliar as ações dos programas 
em desenvolvimento. Participam os 
membros dos comitês das microba-
cias e outros parceiros. Eles fazem ava-
liação e propõem melhorias, inclusive 

de práticas e iniciativas de outros par-
ceiros, processo este que envolveu em 
2007 mais de 4.200 pessoas de todos 
os 29 municípios da BP3.

Após os pré-encontros, o material é 
consolidado e apresentado nos en-
contros (anuais) do Cultivando Água 
Boa. O último reuniu mais de 3 mil 
pessoas. As melhores práticas são 
apresentadas em oficinas temáticas 
agrupadas por afinidade de temas, 
sempre ligados a um eixo que varia de 
ano em ano. Os resultados das ofici-
nas permite avaliar, discutir, aperfeiço-
ar, estimular e implantar as propostas 
ou práticas nos municípios.

Estes momentos são e culminam 
em um grande Pacto Coletivo pela 
Vida Sustentável na BP3, que de um 
lado informa, capacita, reenergiza 
e outro avalia e repactua as ações 
de curto médio e longo prazo. 

I Encontro Cultivando 
Água Boa

Realizado em junho de 2003, o I En-
contro Cultivando Água Boa reuniu em 
Foz do Iguaçu mais de 1.500 pessoas, 
entre autoridades, lideranças, inte-
lectuais e, especialmente, moradores 
da região. Participaram os diretores e 
muitos funcionários brasileiros e para-
guaios da Itaipu, o governador do Pa-
raná Roberto Requião, o teólogo, eco-
logista e escritor Leonardo Boff, o jor-
nalista ambiental Washington Novaes 
e o representante da Unesco Bernardo 
Brumer, que deixaram mensagens ins-
piradoras aos participantes.

II Encontro Cultivando 
Água Boa

O evento foi realizado no mês de se-
tembro de 2004 e contou com a par-
ticipação de mais de 2.000 pessoas. 

Pré-Encontros

II Encontro Cultivando Água Boa

I Encontro Cultivando Água Boa
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A então ministra do Meio Ambiente, 
Marina  Silva,  e a então ministra de 
Minas e Energia, Dilma Rousseff, en-
viaram mensagens em vídeo. O en-
contro contou também com a presen-
ça dos representantes dos Ministérios 
da Educação, Meio Ambiente, Desen-
volvimento Agrário e da Saúde, e da 
Secretaria Especial de Aqüicultura e 
Pesca da Presidência da República. 
Foram proferidas palestras por Ken 
O’Donnell, sobre o tema “A Ética do 
Cuidado: valores-base da sustenta-
bilidade”, e pelo jornalista Washing-
ton Novaes, sobre “Água no Planeta” 
e sobre o esgotamento dos recursos 
naturais. 

III Encontro Cultivando 
Água Boa

Este foi realizado nos dias 30 de no-
vembro e 1º de dezembro de 2006, 
no Centro de Convenções de Foz do 
Iguaçu, e contou com a participação 
de 2.300 pessoas dos municípios da 
BP3 e do entrono do Parque Nacional 
do Iguaçu, autoridades e especialis-
tas em questões socioambientais, tais 
como: o governador do Paraná em 
exercício, Orlando Pessuti, o prefeito 
de Foz do Iguaçu, Paulo Mac Donald 
Ghisi, os diretores-gerais da Itaipu, 
Victor Luiz Bernal Garay (Paraguai) e 
Jorge Miguel Samek (Brasil), os direto-
res de Coordenação da Itaipu, Ramón 
Romero Roa (Paraguai) e Nelton Frie-
drich (Brassil), o assessor especial da 
Ministra Marina Silva e coordenador 
geral da Conferência Nacional de Meio 
Ambiente, Pedro Ivo Batista, entre ou-
tras personalidades.

Na oportunidade, foi lançado o livro 
“Sistema Plantio Direto com Qualida-
de”, elaborado pela Itaipu Binacional e 
pelo Instituto Agronômico do Paraná 
(IAPAR). Ocorreu também a criação 
do Centro de Saberes e Cuidados So-
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III Encontro Cultivando Água Boa

III Encontro Cultivando Água Boa  - Exposições e stands

III Encontro Cultivando Água Boa  -  Mesa Redonda
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cioambientais da Bacia do Prata e as-
sinatura do  acordo interinstitucional 
de Cooperação Científica e Financeira, 
entre a Itaipu, o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNU-
MA), o Comitê Intergovernamental 
Coordenador dos Países da Bacia do 
Prata (CIC) e a Fundação Parque Tec-
nológico Itaipu (FPTI), e subscrito pela 
Secretaria de Ambiente do Paraguai 
(SEAM).

A Palestra de encerramento foi profe-
rida por Leonardo Boff, com reflexões 
sobre os temas do evento e aprofun-
damento na Ética do Cuidado.

IV Encontro Cultivando 
Água Boa

O IV Encontro Cultivando Água Boa 
contou também com mais três even-
tos simultâneos: VI Feira Vida Orgâ-
nica, V Mostra e Seminário de Edu-
cação Ambiental do Parque Nacional 
do Iguaçu e III Conferência Regional 

de Meio Ambiente, organizados pela 
Itaipu Binacional, pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiver-
sidade – Parque Nacional do Iguaçu e 
pela Secretaria de Estado do Meio Am-
biente e Recursos Hídricos do Paraná. 
A iniciativa reuniu três instituições 
para viabilizar os eventos, que tinham 
propósitos comuns e específicos a se-
rem alcançados.
O encontro teve a participação efetiva 
de mais de 3.300 pessoas de diversas 
regiões do Paraná e do Brasil, algumas 
do exterior, dentre elas cerca de 150 
representantes dos demais países da 
Bacia do Prata (Bolívia, Paraguai, Ar-
gentina e Uruguai).

Entre os palestrantes destacam-se: 
Paulo Nobre, do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, que falou sobre 
Mudanças Climáticas e Aquecimento 
Global; Leonardo Boff, sobre O Com-
promisso da Sociedade Diante das 
Mudanças  Climáticas – a Necessida-
de de uma Nova Ética do Cuidado; 
Dom Mauro Morelli, sobre Mudanças 

Climáticas e o Desafio da Segurança 
Alimentar; e Enrique Leff, do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Am-
biente (Pnuma), que proferiu a pales-
tra sobre Diálogo das Águas / Diálogo 
de Saberes. 

No decorrer do evento foram reali-
zadas dez Oficinas Temáticas, cujos 
resultados foram levados para uma 
cerimônia coletiva com apresentação 
e leitura da Carta “Pactos pela Vida 
Sustentável”, em que os participantes 
assumiram o compromisso com as 40 
propostas de curto prazo (1 ano), 15 
de médio prazo (2 a 5 anos) e 13 de 
longo prazo (até 10 anos), totalizando 
68 propostas pactuadas, além de di-
versas reuniões do Centro de Saberes 
e Cuidados Socioambientais da Bacia 
do Prata.
A VI Feira Vida Orgânica contou com 
uma programação específica envol-
vendo 23 expositores. 

Além dos diversos instrumentos de 
aferição descritos neste documento, 
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III Encontro Cultivando Água Boa - Composição da Mesa Principal

IV Encontro Cultivando Água Boa - Oficina IV Encontro Cultivando Água Boa - 
Degustação Orgânica
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o Cultivando Água Boa também busca 
referências externas (nacionais e inter-
nacionais) que possam convalidar  e 
replicar as metodologias e o modelo 
de gestão. Entre as centenas de apre-
sentações, o Cultivando Água Boa já 
foi exposto a instituições e em eventos 
internacionais, entre os quais se des-
tacam:
	Espanha: no Fórum Internacional das 
Colheitas e na Associação Espanhola da 
Indústria;

	Suíça: na empresa Kraftwerke Oberhasli 
- KWO, nas Universidades de Zurique e Flo-
resta,  para o Greenpeace, WWF (World Wide 
Fund for Nature) e Green Cross International;

	Peru: no Simpósio Internacional so-
bre Gestão Integrada dos Recursos Hí-
dricos nas Bacias Transfronteiriças; 
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	Costa Rica: no ciclo de experiências 
de Conferências em Tecnologias de 
Centrais Hidroelétricas;  

	México: no IV Fórum Mundial da Água;

	Porto Alegre: no II Fórum Internacio-
nal das Águas;

	Holanda: no Earth Charter +5 (Carta 
da Terra); 

	Itália: na Universidade de Pisa; 

	Venezuela: no II Seminário Interna-
cional “Agenda 21: construindo a de-
mocracia participativa para o desen-
volvimento sustentável”;

	Inglaterra: na Embaixada do Brasil 
em Londres; 
	Bélgica: para membros da União Eu-
ropéia e Comissão Européia
	Palmas, Estado do Tocantins, Brasil: 
Fórum do Lago Tocantins;
	Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil: na V 
Oficina Internacional sobre Gestão de 
Reservatórios na Bacia do Prata;
	Salta, Argentina: no Seminário Inter-
nacional sobre Sedimentos da Bacia 
Binacional do Rio Bermejo (Argentina-
Bolívia);
	Curitiba, Paraná: Fórum Social do 
Mercosul;
	Posadas, Argentina: no Seminário 
Energia, Ambiente e Sociedade;
	Zaragoza, Espanha: na Tribuna da 
Água da ExpoZaragoza 2008;
	Foz do Iguaçu, Paraná: na Conferên-
cia Internacional de Engenharia Agrí-
cola, e no XXXVII CONBEA – Congres-
so Brasileiro de Engenharia Agrícola;
	Marau, Estado do Rio Grande do Sul, 
Brasil: no I Fórum Internacional de 
Educação;
	Boa Vista, Estado de Roraima, Brasil: 
no III Seminário Internacional Fórum 
Universitário Mercosul – FOMERCO;
	São Paulo, Estado de São Paulo, Bra-
sil: 1º FIBOPS – 1ª Feira Internacional 
para Intercâmbio das Boas Práticas 
Socioambientais;
	Montevidéu, Uruguai: Conferência 
“Água e Mudança Global”;
	Montevidéu, Uruguai: Fórum Sula-
mericano Preparatório para o V Fórum 
Mundial da Água;
	Yichang, China: Simpósio Interna-

	Portugal (Lisboa): no II Fórum das Águas;
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cional sobre o Projeto de Três 
Gargantas e Desenvolvimen-
to e Proteção de Recursos Hí-
dricos do Rio Yangtze;
	Cidade do México, México: 
Foro i-regional da América do 
Norte, América Latina e Cari-

cia do Prata, com objetivo de preparar 
uma estratégia de desenvolvimento 
sustentável e uma agenda comum, ba-
seados no diálogo entre as 5 Nações 
da bacia do prata, para a promoção da 
segurança da água nos seus territórios 
Prata e elaborar um documento téc-
nico, científico e político pelos países 
envolvidos, a serem submetidos ao IV 
Fórum Mundial sobre a Água. 

O evento reuniu representantes dos 
cinco países por ela banhados, minis-

DIÁLOGOS DA BACIA 
DO PRATA

A Itaipu Binacional, o Comitê Intergo-
vernamental Coordenador dos Países 
da Bacia do Prata (CIC), a Green Cross 
International (Cruz Verde Internacio-
nal) e a Green Cross Brasil, em asso-
ciação com a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultu-
ra (FAO), realizaram em Foz do Iguaçu 
o Fórum Internacional Diálogos da Ba-

tros de Estado, governadores, outras 
autoridades e lideranças desses e ou-
tros países, com o tema central “Cul-
tura para o Cuidado da Água”, do qual 
resultou a conclusão da necessidade 
da implementação de ações conjun-
tas entre os países da bacia. Lançou-
se então a proposta de criação de 
um organismo para isso, o que se 
materializou no II Encontro Cultivan-
do Água Boa, em novembro de 2006, 
como Centro de Saberes e Cuidados 
Socioambientais da Bacia do Prata.

be sobre “Energia e Água”.  
Anualmente é publicado o Rela-
tório de Sustentabilidade com to-
dos os principais resultados dos 
programas, ações e projetos. O 
trabalho é auditado externamente 
e publicado para o conhecimento 

da comunidade, órgãos do governo, 
ONGs, autoridades que se relacio-
nam com a Itaipu ou que necessitem 
acompanhar esses resultados. O rela-
tório também é publicado no site da 
empresa (www.itaipu.gov.br).

63

MECANISMOS PARA COMPARTILHAR E COOPERAR COM 
OUTRAS REGIÕES DO MUNDO
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O Centro de Saberes e Cuidados So-
cioambientais da Bacia do Prata foi 
constituído a partir de diálogos entre 
especialistas em educação ambiental 
para contribuir com ações de educa-
ção regional e responder aos desafios 
socioambientais globais, regionais e 
locais, em particular sobre a escassez 
de água e a mudança climática. 

O Centro foi formalizado no acordo de 
cooperação técnica, científica e finan-
ceira assinado em novembro de 2006 
por representantes do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente-
PNUMA, Itaipu Binacional, Fundação 
Parque Tecnológico Itaipu, ministé-
rios/secretarias de meio ambiente e 
de representantes da sociedades civis 
da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e 
Uruguai, além dos Ministérios de Edu-
cação do Brasil e do Paraguai. 

O Centro busca reunir governos, orga-

MECANISMOS PARA COMPARTILHAR E COOPERAR COM OUTRAS REGIÕES DO MUNDO

CENTRO DE SABERES E CUIDADOS SOCIOAMBIENTAIS DA BACIA DO PRATA

nizações das sociedades civis, institui-
ções acadêmicas, grupos econômicos 
com responsabilidade socioambiental 
e veículos de comunicação da Argenti-
na, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
O sucesso do projeto se evidencia pela 
participação de vários segmentos dos 
cinco governos, buscando o cuidado 
conjunto do mais importante fornece-
dor de água  da região, a Bacia do Pra-
ta, por meio de um Processo de For-
mação Socioambiental, acrescentando 
mais participantes em cada Círculo de 
Aprendizagem Permanente (CAP).

Os CAPs, adotados a partir de 2006, 
são um contínuo processo de edu-
cação, qualificação e administração, 
inspirados na metodologia “Círculo de 
Cultura”, do Paulo Freire, totalizando 
quatro círculos. Do CAP 1 ao CAP 4 há 
uma ampliação no número de parti-
cipantes sendo que o último círculo 
é composto por 4.500 pessoas (900 
por país), reunindo comunidades de 
aprendizagem com saberes, ações e 
produtos de comunicação socioam-
biental.

O Centro promove Diálogos Interna-
cionais sobre temas socioambientais 
como a Economia Ecológica, Ecologia 
Política, Comunicação Socioambiental 
e Felicidade Interna Bruta x Produto 
Interno Bruto, irradiando esses novos 

paradigmas para gestores e formado-
res de opinião do território da Bacia 
do Prata.

Os objetivos do Centro de Saberes 
são:
a) Ser suporte para a construção co-
letiva de conhecimentos, ações e or-
ganização socioambiental na Bacia do 
Prata;
b) Identificar e estabelecer mecanis-
mos de articulação, cooperação e fa-
cilitação de sinergia entre governos e 
diferentes atores sociais;
c) Constituir-se como um espaço pro-
motor de encontros, diálogos, pesqui-
sa e estudo dos saberes socioambien-
tais, da formação e informação so-
cioambiental, por meio da educação 
presencial, a distância e difusa;
d) Constituir-se como referência sobre 
temas socioambientais para o Comitê 
Intergovernamental Coordenador dos 
Países da Bacia do Prata e de outras 
instituições intergovernamentais;
e) Concretizar o observatório socio-
ambiental da Bacia do Prata;
f) Estimular e facilitar o intercâmbio 
de conhecimentos, experiências e prá-
ticas referentes ao uso e manejo sus-
tentável da água e de outros recursos 
da Bacia do Prata;
g) Constituir-se como um centro de 
apoio para uma Rede de Educação 
Ambiental na Bacia do Prata

Encontro em Assunção com Presidente Lugo
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A hidroinformática é um novíssimo 
campo do conhecimento que abrange 
a tecnologia da informação, principal-
mente o desenvolvimento de software 
e aplicativos de geoprocessamento, 
voltados à gestão sustentável de ba-
cias hidrográficas.

MECANISMOS PARA COMPARTILHAR E COOPERAR COM OUTRAS REGIÕES DO MUNDO

CENTRO INTERNACIONAL DE HIDROINFORMÁTICA

O propósito do evento foi de contribuir 
para a melhoria da qualidade do am-
biente e de vida na região da Bacia do 
Prata, promovendo um diálogo sobre 
novos paradigmas de educação am-
biental para a gestão de bacias hidro-
gráficas, com foco na formação para a 
ética do cuidado do meio ambiente e o 
manejo sustentável dos recursos natu-

Em agosto de 2006, numa realização 
da Itaipu Binacional, do PNUMA – Pro-
grama das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e da CGEA – Coordenação 
Geral de Educação Ambiental dos Mi-
nistérios da Educação e do Meio Am-
biente, foi realizado em Foz do Iguaçu 
o Encontro de Especialistas em Educa-
ção Ambiental da Bacia do Prata.

ENCONTRO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO PRATA

rais, em particular a água.

O resultado mais importante do en-
contro foi a consolidação da idéia de 
criação do Centro de Saberes e Cuida-
dos Socioambientais da Bacia do Pra-
ta, a ser lançado no III Encontro Culti-
vando Água Boa.

A Itaipu aproveitou a experiência de 
mais de 20 anos de monitoramento 
da qualidade da água de seu reser-
vatório para criar ferramentas que 
auxiliam as comunidades dos 29 mu-
nicípios do entorno da hidrelétrica no 
acompanhamento dos indicadores de 
sustentabilidade de suas próprias mi-
crobacias, através do programa Culti-
vando Água Boa. 

Essa atuação chamou a atenção da 
Unesco, organismo da ONU respon-
sável pelo Programa Hidrológico Inter-
nacional, a principal iniciativa mundial 
voltada à água e que está presente em 
todos os continentes, com o objetivo 
de proteger e melhorar as condições 

ambientais, sociais e econômicas das 
bacias hidrográficas.
Assim, nasceu o Centro Internacional 
de Hidroinformática (CIH). Localizado 
no Parque Tecnológico Itaipu, ele tem 
a missão de apoiar e representar o 
Programa Hidrológico Internacional, 
criando soluções e divulgando as fer-
ramentas e melhores práticas de ges-
tão dos recursos hídricos, para usos 
locais e internacionais.

Além do desenvolvimento de softwa-
re, aplicativos e metodologias, o CIH 
trabalha no campo educacional (ca-
pacitação em diversos níveis) e da 
comunicação (divulgação dos conteú-
dos relacionados à hidroinformática).

www.hidroinformatica.org.br
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2008

A Itaipu recebeu o Prêmio Destaque 
Nacional de Responsabilidade So-
cioambiental Empresarial, concedido 
pelo Instituto Ambiental Biosfera, cria-
do em 1989 e sediado no Rio de Ja-
neiro, é uma das mais tradicionais or-
ganizações não-governamentais brasi-
leiras na área ambiental. A instituição 
tem como objetivo a promoção de 
iniciativas direcionadas à realização de 
programas, projetos, estudos, pesqui-
sas e eventos nas áreas de meio am-
biente, conservação florestal, ecoturis-
mo e ecoesportes. O prêmio obtido 
pela Itaipu e por outras empresas foi 
formulado para dar maior visibilidade 
às organizações que mais se destacam 
pela promoção de programas, proje-
tos e ações de sucesso na área socio-
ambiental empresarial.

Ecologia e Ambientalismo 
Prêmio “Ecologia e Ambientalismo”, 
concedido pela Câmara de Vereado-
res de Curitiba a personalidades, en-
tidades e empresas paranaenses, em 
reconhecimento à competência, lide-
rança e eficiência com que atuam na 
área.

A Legitimidade do Programa e sua credibilidade perpassam  
pelos reconhecimentos externos

Menção Honrosa do Ministério do 
Turismo  
Mesmo sem concorrer à premiação 
por ser empresa pública, a Itaipu foi 
um dos destaques no Prêmio de Res-
ponsabilidade Social de Turismo des-
tinado a empresas privadas e ONGs 
pelo Ministério do Turismo, Fundação 
Getúlio Vargas e Childhood Brasil. A 
Itaipu recebeu Menção Honrosa pelo 
Programa de Proteção à Criança e ao 
Adolescente.  

RECONHECIMENTOS E PREMIAÇÕES

O CULTIVANDO ÁGUA BOA, ATRAVÉS DAS PREMIAÇÕES RECEBIDAS, ESTÁ SENDO CONHECIDO E RECONHECIDO,  COMO 
UMA DAS MAIS COMPLETAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS, NO CENÁRIOS NACIONAL E INTERNACIONAL. OS MÉRITOS, EM 
ESPECIAL, TAMBÉM DEVEM SER ATRIBUÍDOS E COMPARTILHADOS COM OS INÚMEROS ATORES E PARCEIROS DO PRO-
GRAMA.

Prêmio Destaque Nacional de Responsabilidade 
Socioambiental Empresarial

Prêmio Carta da Terra | 2005 Prêmio Benchmarking Ambiental Brasileiro | 2007
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O objetivo do prêmio é valorizar pro-
jetos de prevenção e de enfrentamen-
to da exploração sexual de crianças e 
adolescentes no turismo. “Essas ini-
ciativas são muito importantes por-
que mostram que a parceria entre o 
governo federal e setor privado pode 
funcionar. Os resultados são bons, é 
um combate árduo, assíduo, comple-
xo, mas que tem tudo pra dar certo”, 
disse na solenidade a então ministra 
do Turismo, Marta Suplicy.  

2007

Prêmio Benchmarking Ambiental 
Brasileiro

O Programa Culti-
vando Água Boa foi 
eleito a melhor ação 
ambiental do Brasil 
em 2007, na quinta 
edição do Prêmio 
Benchmarking Am-
biental Brasileiro.

A entrega do prêmio 
ocorreu no auditório 

do Masp, em São Paulo, pelo represen-
tante do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Pnuma), Harol-
do Mattos de Lemos.

A Itaipu obteve a maior nota (8.722) 
e concorreu com 15 finalistas de pres-
tígio no cenário brasileiro, entre eles a 
Brasken, Copebras, Duke Energy, Faber 
Castel, Itautec, Klabin e Philips. A Itaipu 
seguiu rigorosamente a metodologia 
descrita no regulamento, que visava a 
comprovar a excelência de seus mode-
los gerenciais em se tratando de resulta-
dos, práticas e replicabilidade. 

Os projetos selecionados são incluídos 
no livro Bench Mais, considerado o mais 
importante banco de boas práticas do 
país e que é distribuído no setor empre-
sarial em geral, no Pnuma, organizações 

ligadas ao meio ambiente, bibliotecas e 
35 universidades que o adotam como 
referência para estudos e projetos. A 
Itaipu constará da próxima edição do 
livro.
A Itaipu recebeu, além do troféu, o cer-
tificado em que consta a 1ª colocação 
e um selo personalizado, especialmente 
criado para identificar e conferir o status 
de Referência em Benchmarking Socio-
ambiental, podendo fazer uso em suas 
correspondências digitais ou impressas, 
atestando a sua condição de case ven-
cedor. 

Saiba mais
http://www.benchmarkingbrasil.com.br

Prêmio Avá-Guarani
A Itaipu recebeu o Prêmio Avá-Guara-
ni de Turismo na categoria Órgão Pú-
blico Investidor no Setor Turístico, em 
cerimônia realizada no auditório da 
Uniguaçu (União do Ensino do Iguaçu, 
de São Miguel do Iguaçu. O prêmio é 
conferido pelos acadêmicos do Curso 
de Turismo dessa faculdade e tem o 
objetivo de reconhecer e estimular 
iniciativas e atividades de acadêmicos, 
profissionais de diferentes setores, 
empresas e instituições que promo-
vem o desenvolvimento do turismo na 
região da BP3. 

Prêmio “As luzes da Água” de Cannes
No 9º Simpósio da Água de Cannes, 
cidade da França conhecida como Ca-
pital Mundial da Água, a Itaipu rece-

PREMIAÇÕES

beu o Diploma do Simpósio da Água 
de Cannes, em função da parceira es-
tabelecida com a Rede Internacional 
de Gestão dos Conflitos Ambientais.
O evento reuniu ministros, dirigentes 
de instituições internacionais como as 
Nações Unidas, Unesco, Lions Clube 
Internacional, profissionais da água, 
professores e pesquisadores especia-
lizados em desenvolvimento sustentá-
vel, meio ambiente e as questões da 
água, administradores de empresas 
privadas e públicas e usuários da água.

A Itaipu também foi uma das nove 
contempladas com o prêmio “As Lu-
zes da Água”, criado em 2001 para 
homenagear personalidades e insti-
tuições que lideram grandes projetos 
relacionados à água. O prêmio con-
siste numa medalha de bronze e re-
sina azul confeccionada pelo artista P. 
Schumacher. 

2006

Prêmio COGE
Na sexta edição do Prêmio da Funda-
ção COGE (Comitê de Gestão Empre-
sarial) – entidade sem fins lucrativos 
voltada à pesquisa, estudo e aperfei-
çoamento dos métodos, processos e 
rotinas adotados pelas empresas do 
setor elétrico brasileiro e outras em-
presas ou entidades –, o Cultivando 
Água Boa foi considerado a melhor 
ação ambiental desenvolvida por em-
presas do setor elétrico no Brasil. 

Prêmio Cannes “As luzes da Água”
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Nessa edição concorreram ao prêmio 
63 projetos de 28 empresas do setor 
elétrico, nas categorias: Capacidade e 
Desenvolvimento de Pessoas; Ações 
de Responsabilidade Social; Ações 
Ambientais; e Gestão de Segurança 
e Saúde no Trabalho. Na categoria 
Ações Ambientais, Itaipu concorreu 
com a Copel, do Paraná, e a Empresa 
Metropolitana de Águas e Energia de 
São Paulo (sucessora da Eletropaulo). 
Foi o primeiro prêmio concedido por 
empresas do setor elétrico a um pro-
grama ambiental de Itaipu.

funcionário de destaque na área am-
biental. Itaipu recebeu o prêmio na 
categoria Empresa Pública. A Abes é 
uma organização não governamental 
de caráter nacional, sem fins lucrati-
vos, criada em 1996 com o objetivo 
de contribuir, pelo conhecimento dos 
seus associados, para a melhoria da 
qualidade de vida da sociedade bra-
sileira.

PREMIAÇÕES

celência e da originalidade na conser-
vação e uso sustentável da água. O 
projeto da Itaipu concorreu com ou-
tros 284 de todo o Brasil e foi o único 
selecionado no Paraná.

A solenidade de premiação foi realiza-
da auditório da Caixa Econômica Fe-
deral, em Brasília, com a participação 
da então ministra do Meio Ambiente 
Marina Silva e dos ministros da Agri-
cultura, Pesca e da Previdência. Os 
finalistas foram homenageados com 
uma obra artística sobre água entre-
gue pela ministra Marina Silva.

2005

Earth Charter + 5 
A experiência da Itaipu com práticas 
ambientais rendeu um prêmio do 
evento Carta da Terra + 5 (Earth Char-
ter + 5), realizado em Amsterdam, 
Holanda, em 2005. O prêmio Carta da 
Terra Máximo T. Kalaw Jr. foi dado em 
reconhecimento ao Programa Culti-
vando Água Boa, uma das quatro ven-
cedoras entre as 30 práticas mundiais 
analisadas, que difundem e aplicam 
concretamente os princípios e valo-
res da Carta da Terra. Foi a primeira 
vez que um trabalho socioambiental 
desenvolvido por uma empresa hidre-
létrica recebe um prêmio desta rele-
vância.

Prêmio ABES
Em solenidade comemorativa aos 40 
anos da Abes (Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental), em 
Curitiba, a Itaipu Binacional recebeu o 
prêmio em reconhecimento Programa 
Cultivando Água Boa. 

O prêmio é concedido pela Abes a 
cada dois anos para uma empresa 
privada, uma empresa pública e um 

Em evento no Rio de Janeiro houve 
entrega do Diploma de Destaque Na-
cional em Meio Ambiente, Desenvol-
vimento Sustentável e Responsabili-
dade Social, concedido pelo Instituto 
Ambiental Biosfera e pelo Instituto 
Brasileiro de Estudos Especializados 
– IBRAE, outorgado por seus diretores 
em reconhecimento ao diretor-geral 
brasileiro da Itaipu, Jorge Miguel Sa-
mek por sua contribuição à realização 
de projetos, ações e iniciativas seto-
riais que resultam numa efetiva me-
lhoria de qualidade de vida da popu-
lação, em âmbito regional e nacional.

Finalista do Prêmio ANA (Agência 
Nacional de Águas)
A Educação Ambiental de Itaipu – 
Agenda 21 do Pedaço foi uma dos 
cinco finalistas na categoria Gestão 
de Recursos Hídricos, do Prêmio ANA 
(Agência Nacional de Águas), promo-
vido com o objetivo de reconhecer o 
mérito de iniciativas na busca da ex-
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O evento Earth Charter + 5 foi organi-
zado pela Iniciativa Carta da Terra (The 
Earth Charter Iniciative), ONG que co-
ordena um movimento global em de-
fesa do desenvolvimento sustentável, 
tendo como integrantes personalida-
des como a ativista africana Wanga-
ri Maathai, Prêmio Nobel da Paz em 
2004, o empresário americano Steven 
Rockefeller, o subsecretário-geral da 
ONU, Maurice Strong, o teólogo brasi-
leiro Leonardo Boff, entre outros.

Expressão Ecológica 
A Itaipu recebeu o 13º Prêmio Expres-
são de Ecologia Ambiental, na catego-
ria Educação Ambiental, com o case 
Educação Ambiental Não-Formal nas 
Microbacias do Rios Lajeado, Xaxim 
e Sabiá. O trabalho foi reconhecido 
por já estar fazendo história na região, 
unindo os esforços de diversos parcei-
ros na melhoria da qualidade da água 
e da vida dos co-usuários da BP3. Este 
prêmio foi criado pela Editora Expres-
são logo após a Eco-92. Em 2005 ela 
recebeu a inscrição de 101 empre-
sas, instituições públicas e ONGs, das 
quais 29 receberam o prêmio nas di-
versas categorias.

Zilda Arns
Itaipu foi a única empresa a ser pre-
miada em duas categorias no 2º TOP 
Social ADVB Prêmio Zilda Arns de Res-
ponsabilidade Social 2005. (Zilda Arns 
é fundadora e diretora da Pastoral da 
Criança no Brasil.) A Itaipu foi contem-
plada pelos projetos socioambientais 

que desenvolve no Cultivando Água 
Boa, pelo conjunto de ações nas áreas 
de educação, geração de renda, com-
bate à exploração sexual de crianças 
e adolescentes, combate à violência, 
equidade de gênero e saúde, e pelas 
ações de desenvolvimento pelo Par-
que Tecnológico Itaipu (PTI). O Top 
Social foi instituído em 2004 para pre-
miar o trabalho de empresas públicas 
e privadas e do 3º setor que fomen-
tam o desenvolvimento social, econô-
mico, ambiental e humano.

PREMIAÇÕES

2004

A participação no 2º Seminário sobre 
Ecoturismo e Desenvolvimento Sus-
tentável, em São Sebastião, Rio de Ja-
neiro, culminou na entrega de  prêmio  
pelo secretário de Turismo do governo 
de São Paulo, Marco Antônio Castelo 
Branco,  pelos 30 anos de preservação 
ambiental da Itaipu, na condição de 
Empreendedor Comprometido com a 
Causa do Desenvolvimento Sustentável 
no Brasil.

Prêmio Fae/Fiep – 2004
A Itaipu recebeu, em Curitiba, junto 
com outras nove entidades, o Prêmio 
de Responsabilidade Social da Faculda-

de Católica de Administração e Econo-
mia (FAE) e da Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná (FIEP). Itaipu foi 
premiada juntamente com a Secretaria 
Especial de Relações Humanas e o Insti-
tuto de Saúde Ponta Grossa, como ven-
cedora da categoria Órgãos Públicos. 
A empresa inscreveu um case com 
oito projetos: Combate à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, 
Comunidade Avá-Guarani – Terras In-
dígenas Tekoha Ocoy e Añetete, Jovem 
Jardineiro, PEC (Programa de Educa-
ção Continuada), PIIT (Programa de 
Incentivo e Iniciação ao Trabalho, para 
menores carentes), PTI (Parque Tec-
nológico Itaipu), Reviver, e Saúde na 
Fronteira. A entrega do prêmio contou 
com a participação do Diretor de Co-
ordenação, Nelton Friedrich, da Dire-
tora Executiva Financeira, Gleisi Hoff-
man, do Diretor Administrativo, Carlos 
Eduardo Massafera, e de empregados 
de Itaipu envolvidos com os projetos 
de responsabilidade social.

Expressão de Ecologia 
– Conservação de Recursos Naturais, 
Setor Privado

Pela 2ª vez consecutiva, a Itaipu rece-
beu o Prêmio Expressão de Ecologia 
– Conservação de Recursos Naturais, 
Setor Privado, em Joinville, Estado de 
Santa Catarina, concedido pelo traba-
lho Estudos de Ovos e Larvas de Peixes 
no Lago de Itaipu, desenvolvido pelo 
Laboratório Ambiental da empresa em 
parceria com a Unioeste (Universida-
de Estadual do Oeste do Paraná).

2003

Troféu Dignidade Solidária 2003
Em 2003, ano da implantação do Cul-
tivando Água Boa, a Itaipu recebeu 
este troféu do CEPAC (Centro Para-
naense de Cidadania), com o projeto 
Sustentabilidade Social da Região da 
Vila C, Foz do Iguaçu.
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Saúde na Fronteira 
Em 2003, a Itaipu iniciou o programa 
Saúde na Fronteira. O trabalho fortale-
ce políticas públicas de atenção à saú-
de por meio da articulação de institui-
ções públicas, de diferentes níveis e 
esferas de governo do Brasil, Paraguai 
e Argentina, atuando principalmente 
por meio do Grupo de Trabalho Itaipu 
Saúde. 

O grupo reúne autoridades de saú-
de dos três países e tem por objetivo 
principal conhecer e discutir as espe-
cificidades da fronteira e participar da 
execução de ações para a melhoria da 
qualidade de atenção à saúde na re-
gião. Entre as ações para melhorar a 
saúde estão capacitações, seminários 
e oficinas sobre temas cruciais para a 
população das três fronteiras.  

Hospital Ministro Costa Cavalcanti 
Criado inicialmente para atender aos 
empregados da Itaipu, o Hospital Mi-
nistro Costa Cavalcanti (HMCC) abriu 
as portas para a comunidade em 1994. 
A partir de 2003, ampliou o atendi-
mento pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) à comunidade de Foz de Iguaçu 
e região e também passou a oferecer 
serviços de alta complexidade.

Administrado pela Fundação Itaiguapy, 
oferece serviços como o atendimento 
a vítimas de violência sexual, inclusi-
ve com a emissão de laudos médicos 
validados pelo Instituto Médico Legal 
(IML), Banco de Leite Humano e a 
Casa de Apoio a Pacientes Oncológi-
cos.

Com o investimento feito pela Itaipu, 

Programa Saúde na Fronteira Hospital Ministro Costa Cavalcanti Eqüidade de Gênero

o HMCC mantém excelentes índices 
de atendimento e qualidade. O hos-
pital é o único do interior do Paraná a 
possuir a Acreditação Hospitalar – que 
atesta requisitos como a estrutura e 
capacitação da equipe.  Além disso, o 
HMCC é Hospital Amigo da Criança.

Eqüidade de Gênero 
Para promover a cultura da diversida-
de entre seus colaboradores e a co-
munidade, a Itaipu criou, em 2003, o 
Programa Incentivo à Eqüidade de Gê-
nero, que se desenvolve em três eixos 
de atuação: corporativo, sociocomuni-
tário e relações institucionais. 

As estratégias e ações são definidas 
por um comitê composto por repre-
sentantes de diversas áreas da empre-
sa. Busca a sensibilização de mulheres 

OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DECORRENTES
DA MISSÃO DA ITAIPU, COMPLEMENTARES
E  TRANSVERSAIS AO CULTIVANDO ÁGUA BOA

ALÉM DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DO CULTIVANDO ÁGUA BOA, ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO OU-
TROS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS DIRETORIAS DE ITAIPU, QUE INTEGRAM E 
COMPLEMENTAM AS AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS, INCORPORANDO A SUSTENTABILIDADE COMO PARTE E PRINCÍPIO DO 
SEU NEGÓCIO, INDO ALÉM DA GERAÇÃO DE ENERGIA. 

Ações sustentáveis fazem parte do dia-a-dia da empresa
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e homens para o tema tanto nas rela-
ções de trabalho como na sociedade 
em geral. A Itaipu recebeu em 2006 
o Selo Pró-Eqüidade de Gênero 2007, 
concedido pela Secretaria Especial de 
Políticas para Mulheres.

Força Voluntária 
Desde 2005, a Itaipu mantém o Pro-
grama Força Voluntária, que incentiva 
os funcionários, estagiários, aprendi-
zes e terceirizados de Foz do Iguaçu e 
de Curitiba a serem voluntários. As ati-
vidades promovidas proporcionam in-
teração entre os colaboradores da em-
presa e instituições sociais. A empresa 
ainda possibilita que os voluntários se 
reúnam para organizar atividades em 
horário comercial.

Também oferece a oportunidade de 
indicar instituições sociais nas quais 
estes são voluntários, para concorrer a 
apoio financeiro da Itaipu. A iniciativa, 
chamada Banco de Projetos, já benefi-
ciou 22 projetos, totalizando R$ 98 mil 
em investimentos.
Além disso, o Força Voluntária pro-
move anualmente três campanhas: 

Campanha de Inverno, Campanha de 
Destinação do Imposto de Renda e 
Campanha Adote uma Estrelinha nes-
te Natal.
A cada ano, o programa tem ampliado 
sua atuação. Em 2008 realizou a I Gin-
cana de Integração “Nossa Força é Vo-
luntária”, em que as equipes escolhe-
ram escolas públicas de Foz do Iguaçu 
e exerceram atividades relacionadas 
com os programas socioambientais 
da Itaipu,  fora do horário de trabalho. 

Reviver 
Desde 1994, a Itaipu promove a saú-
de e a qualidade de vida dos seus 
colaboradores por meio de ações 
para o desenvolvimento intelectual, 
físico, social, emocional, ocupacional 
e espiritual. Oferece ginástica laboral, 
condicionamento físico, prevenção ou 
tratamento de dependência química, 
grupos de apoio a portadores de cân-
cer e diabetes. 

Reflexão para a Aposentadoria 
Programa que incentiva os emprega-
dos a refletir e se preparar para a apo-
sentadoria. Desde 2003 são promovi-

das atividades que buscam o autoco-
nhecimento e autodesenvolvimento 
dos empregados prestes a deixar a 
empresa.

Proteção à Criança e ao Adolescente
Junto com outras instituições do Bra-
sil, Paraguai e Argentina, a Itaipu inte-
gra a Rede de Combate à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes. O 
trabalho é de prevenção, e as princi-
pais ações são o patrocínio de cam-
panhas de conscientização, além do 
apoio a projetos específicos como a 
implantação do Nucria (Núcleo de 
Proteção à Criança e ao Adolescente 
Vítimas de Crime) e o Opakatu (ver 
item seguinte).

A Itaipu fortalece e promove a polí-
tica de atendimento dos direitos das 
crianças e adolescentes, mobiliza a 
sociedade civil e órgãos públicos para 
o estabelecimento de mecanismos de 
proteção e desenvolvimento social in-
tegrados.

Força Voluntária Programa Reviver

PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES
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Opakatu 
Em parceria com a ONG Casa do Te-
atro, a Itaipu leva às escolas de Foz 
do Iguaçu espetáculos que tratam de 
valores básicos como a amizade, o 
respeito e o amor. Os estudantes são 
convidados a refletir sobre o tema e 
a se expressar de diferentes maneiras.  

Casa-Abrigo 
Para que mulheres e seus filhos víti-
mas de violência doméstica possam 
reconstruir suas vidas de forma digna 
e autônoma, a Itaipu mantém, desde 
2004, a Casa-Abrigo. Em parceria com 
a Delegacia da Mulher e a ONG Casa 
Família Maria Porta do Céu, o proje-
to oferece abrigo, apoio psicológico 
e formação profissional à mulheres 
e acompanhamento pedagógico às 
crianças. Mais de 100 mulheres já fo-
ram abrigadas pela instituição.

Iniciação e Incentivo ao Trabalho
O Programa de Incentivo e Iniciação 
ao Trabalho (PIIT) é desenvolvido pela 
Itaipu desde 1988. Nele, adolescen-
tes de baixa renda de Foz do Iguaçu e 
Curitiba têm sua iniciação profissional. 
Há três modalidades: Menor Aprendiz, 
Adolescente em Iniciação ao Trabalho, 
e Jovem Jardineiro. 

As atividades são sempre no contra-
turno escolar. Os jovens recebem bol-
sa-auxílio de um salário mínimo, vale-
alimentação, vale-transporte, seguro 
de vida e assistência médica. 

Bolsa-Escola
A Itaipu financia, desde 2004, o paga-
mento de 300 bolsas a famílias com-
provadamente de baixa renda da Vila 
C, com filhos entre 6 e 16 anos, para 
que estes se mantenham na escola. 
O benefício é de R$ 75 mensais por 
família. 

PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES

Energia Solidária
A comunidade da Vila C é, em boa 
parte, formada por ex-barrageiros que 
trabalharam na construção de Itaipu. 
Possui um laço histórico com a em-
presa e é a comunidade mais próxima 
da usina. A Itaipu apóia, desde 2004, a 
atuação do Conselho Comunitário e fi-
nancia o desenvolvimento de oficinas 
artísticas e de capacitação. 

Opakatu

PIIT - Programa de Iniciação e 
incentivo ao trabalho

Energia Solidária
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Com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), 
a usina se consagra como um pólo 
produtor de conhecimento científico 
e tecnológico no Brasil e no Paraguai.

Instalado nos barracões que serviram 
de alojamento para os operários que 
trabalharam na construção da barra-
gem, o PTI é um centro de ensino e 
pesquisa em educação, ciência e tec-
nologia. Surgiu em 2003 para atender 
às necessidades de modernização das 
instalações da hidrelétrica e estimular 
o progresso da região do entorno da 
usina.

Enquanto parques tecnológicos costu-
mam ser condomínios high-tech, o PTI 
se diferencia por trabalhar com edu-
cação em todos os níveis: graduação, 
pós-graduação, capacitação tecnológi-
ca e alfabetização, áreas que são vitais 
para o desenvolvimento social.

Em parceria com instituições de en-
sino e pesquisa públicas e privadas, 
o PTI desenvolve projetos de desen-
volvimento tecnológico e científico, e 
também promove o empreendedoris-
mo e a geração de emprego e renda.

A área ocupada pelo PTI soma 50.000 
m2, onde estão em atividade cerca de 
1,5 mil pessoas, entre funcionários, 
estagiários, parceiros, empresários, 
pesquisadores, professores e acadê-
micos.
Além das entidades de pesquisa e 
apoio à pesquisa, o PTI mantém um 
espaço de desenvolvimento empre-
sarial e um campus universitário – o 
Centro de Engenharias e Ciências Exa-
tas da Unioeste.

Quando encerram seu ciclo de per-
manência no PTI, estudantes e em-
preendedores estão em condições de 

Parque  Tecnológico Itaipu 
A ITAIPU É MAIS QUE UMA CONSUMIDORA E CRIADORA DE NOVAS TECNOLOGIAS.

se consolidar no mercado. O caráter 
inovador do PTI já o credencia a se 
tornar referência em ensino, pesquisa 
e desenvolvimento científico e tecno-
lógico.

Em 2006 foi criada a Fundação Parque 
Tecnológico Itaipu (FPTI), responsável 
pela gestão do PTI. Mantida pela Itai-
pu Binacional, a FPTI passou a operar, 
em 2007, a visitação ao Complexo Tu-
rístico Itaipu.
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Laboratório de Eficiência Energética
Em 2007, a Itaipu implantou no PTI, em 
parceria com a Eletrobrás, o Instituto de 
Tecnologia Aplicada e Inovação (Itai), a 
Universidade Estadual do Oeste do Pa-
raná (Unioeste) e o Laboratório de Efi-
ciência Energética (Labee). O laboratório 
apresenta conceitos de eficiência ener-
gética aos estudantes de engenharia elé-
trica da Unioeste e incentiva o desenvol-
vimento de projetos de edificações que 
incorporem soluções que minimizem o 
consumo de energia elétrica.

Conservação de Energia
Para a Itaipu, o uso consciente de recur-
sos energéticos também é uma forma de 
respeitar e conservar o meio ambiente. 
Em 1995, a empresa criou a Comissão 
Interna de Conservação de Energia (Cice) 
para garantir o uso racional da eletricida-
de. No consumo em suas instalações, 
seja a energia gerada pela própria usina 
ou a comprada da Companhia Parana-
ense de Energia (Copel), a eletricidade é 
usada com responsabilidade.

PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES

O resultado é uma economia estimada 
de 370 mil kWh/mês, o equivalente a 
18% do consumo de eletricidade em ins-
talações não relacionadas diretamente à 
produção de energia, como escritórios, 
depósitos, etc. Considerando o consumo 
médio de uma residência em 180 kWh/
mês, que é o padrão adotado pelo Pro-
grama de Conservação de Energia Elétri-
ca (Procel), da Eletrobrás, a economia de 
energia dentro da Itaipu seria suficiente 
para abastecer 1.718 famílias.

Uma das metas do laboratório é criar ín-
dices mínimos de eficiência para os equi-
pamentos utilizados em instalações go-
vernamentais. Com base nesses índices, 
será possível determinar a necessidade 
de substituição de equipamentos por ou-
tros mais eficientes e aprimorar os pro-
jetos dos novos empreendimentos para 
assim promover a economia de energia 
– programas e projetos complementares 
e transversais ao Cultivando Água Boa.

Vista Aérea Geral do PTI
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Em  2008, diante do compromisso 
socioambiental para contribuir com 
as soluções da crise global, a Itaipu 
criou a Coordenadoria de Energias Re-
nováveis, responsável pela Plataforma 
Itaipu de Energias Renováveis, uma 
iniciativa conjunta com uma série de 
parceiros, entre eles a Companhia Pa-
ranaense de Energia (Copel), a Com-
panhia de Saneamento do Paraná (Sa-
nepar), a Cooperativa Lar, instituições 
de ensino e pesquisa, e fornecedores 
de equipamentos para o setor elétri-
co. A coordenadoria estimula o uso de 
fontes renováveis de energia, como a 
hidráulica de pequeno porte, a solar, a 
eólica e, principalmente, a biomassa.

A iniciativa, assim como o Programa 
Cultivando Água Boa, tem como área 
de abrangência a BP3, região que abri-
ga um dos principais pólos do país na 
produção de suínos, aves e laticínios, 
o que é possível graças a extensas ca-
deias de produtores organizados na 
forma de cooperativas e dedicados 
desde o cultivo de soja e milho, utili-
zado na ração, ao abate e industriali-

zação de carnes e derivados de leite.

Essa atividade econômica é de alto 
impacto ambiental, devido à volumo-
sa produção de efluentes, a chama-
da biomassa residual das atividades 
agropecuárias que, através dos cur-
sos d’água, acaba se acumulando no 
lago da Itaipu e causando o fenôme-
no da eutrofização. A decomposição 
da biomassa é responsável também 
pela produção de gás metano, um dos 
causadores do Efeito Estufa e 21 vezes 
mais poluente do que o gás carbônico. 

Esses materiais poluentes (resíduos 
orgânicos da pecuária, assim como 
esgotos e lixo do saneamento básico), 
se submetidos ao processo de biodi-
gestão, geram biogás, que pode ser 
usado como combustível para mover 
motogeradores e gerar energia elé-
trica. Essa proposta apresenta como 
benefícios mais evidentes, primeiro, o 
ambiental, visto que a biomassa utili-
zada para a geração de energia deixa 
de ser lançada nos cursos  d’água e 
ainda gera como subproduto o biofer-

tilizante; segundo, o econômico, pois 
reduz o valor da conta de luz dos pro-
dutores rurais, que ainda podem ven-
der o excedente, se houver.
  
A Itaipu somou esforços com a Copel 
e demais parceiros da Plataforma Itai-
pu de Energias Renováveis para colo-
car em prática a metodologia conheci-
da como Geração Distribuída (geração 
de energia junto ao consumo). 

A comprovação da viabilidade desse 
tipo de geração deu-se em 10 de ja-
neiro de 2008, com a aceitação, pela 
Copel Distribuidora, de uma micro-
central termelétrica a biogás instalada 
na Granja Colombari, que produz su-
ínos em larga escala em São Miguel 
do Iguaçu. Os resultados foram enca-
minhados à Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica), que aprovou a 
metodologia e atualmente trabalha 
em conjunto com a Copel na definição 
de uma política tarifária. É uma nova 
dimensão econômica para a agrope-
cuária. 

Plataforma Itaipu de Energias Renováveis

PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES

Estação de tratamento de esgotos Sanepar

Geração a partir de Biogás na Granja  Columbari
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As demais unidades de teste e de-
monstração da Plataforma Itaipu estão 
localizadas em três estabelecimentos 
da Cooperativa Lar, nos municípios de 
Itaipulândia (biomassa da suinocultu-
ra), Matelândia (biomassa da criação 
de aves) e Céu Azul (biomassa de um 
frigorífico de aves), na Estação de Tra-
tamento de Esgoto Ouro Verde, da Sa-
nepar, em Foz do Iguaçu (biomassa e 
solar) e na Fazenda Ibrahim, em Vera 
Cruz do Oeste (biomassa da pecuária 
leiteira e produção de biodiesel).

A metodologia da Geração Distribuída 
testada e aprovada na Granja Colom-
bari serve para promover a eficiência 
energética regional e o desenvolvi-
mento sustentável, além de viabilizar 
outras fontes renováveis como a solar 
e a eólica, ambas de larga aplicação 
nos amplos espaços do meio rural. 
em num sistema de produção susten-
Veículo Elétrico
A preocupação da Itaipu com o meio 
ambiente também se reflete na pes-

quisa de novas tecnologias para os 
meios de transporte. Estima-se que, 
somente a adoção de tecnologias 
não-poluentes com esse fim permiti-
riam reduzir em até 80% as emissões 
de gases do efeito estufa nas grandes 
cidades.
 
Assim nasceu o Projeto Veículo Elétri-
co (VE), que é resultado de um acordo 
de cooperação tecnológica firmado 
entre a Itaipu e a KWO (Kraftwerke 
Oberhasli AG), empresa suíça que 
controla nove usinas hidrelétricas na 
região dos Alpes. As duas empresas 
decidiram somar esforços para tornar 
técnica e economicamente viável a 
utilização de veículos não poluentes, 
movidos à eletricidade.

Para o sucesso dessa empreitada, a 
Itaipu e a KWO buscaram parcerias 
com fornecedores de peças e equipa-
mentos como a Fiat (que adaptou o 
modelo Palio Weekend para os testes 
realizados no projeto), a Zebra (fabri-

cante de baterias), empresas do setor 
elétrico (como a Copel, a Eletrobrás, 
a Cemig e outras, que já testam os 
veículos em suas frotas), além de ins-
titutos de pesquisa, universidades e 
entidades públicas ou privadas que 
possam contribuir com o desenvolvi-
mento do projeto.

O projeto consiste basicamente em 
desenvolver um protótipo tropicaliza-
do  partindo da tecnologia existente, 
que hoje tem uma autonomia de 120 
km, velocidade máxima de 130 km/h 
e uma bateria com tempo de recarga 
de 8 horas, para se obter até 2011 um 
veículo com custo similar ao de um 
modelo popular, com autonomia de 
450 km, velocidade máxima de 150 
km/h e um tempo de recarga das ba-
terias de 20 minutos.

PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES

Presidente Lula recarregando a bateria
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Hidrogênio, a energia do futuro
O desenvolvimento de tecnologias 
que não agridam o meio ambiente é 
um desafio para a Itaipu Binacional. 
Todo o conhecimento acumulado em 
mais de 20 anos de operação da maior 
hidrelétrica do mundo em geração de 
energia é também empregado em no-
vas tecnologias baseadas em fontes 
limpas, como Projeto Veículo Elétrico 
e o Programa de Hidrogênio.
 
Desde 2003, a Itaipu estuda a possi-
bilidade de produção de hidrogênio a 
partir da eletrólise da água. O estudo é 
a base para o desenvolvimento de um 
combustível limpo, com emissão zero 
de gases poluentes e do efeito estufa.
 
Em 2007 foi iniciado o desenvolvi-
mento do projeto da planta de pro-
dução de hidrogênio, tendo como ca-
racterística pioneira a observação de 
novas normas técnicas ISO específicas 
para o pesquisas e experimentos com 
hidrogênio. Ele deve ser entregue ain-
da em 2008, quando também estão 
previstas a licitação da obra, a compra, 
instalação e comissionamento dos 
equipamentos. 

Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana – Unila
Anunciada pelo Presidente Lula em 
dezembro de 2007, a Universidade 
Federal da Integração Latino-America-
na (Unila) encontra-se em fase de es-
truturação e será instalada em Foz do 
Iguaçu. A cidade foi escolhida devido 
à sua localização privilegiada, na con-
fluência de três países sul-americanos 
(Brasil, Paraguai e Argentina), o que 
favorece a idéia de diálogo e interação 
regional. 

A Itaipu Binacional doou o terreno 
onde será construído o campus da 
instituição e vem apoiando as ações 
da Comissão de Implantação, insti-
tuída pelo Ministro da Educação. A 

PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES

Unila deverá iniciar suas atividades 
acadêmicas no segundo semestre de 
2009. Quando estiver totalmente im-
plantada, no prazo de quatro anos, de-
verá abrigar 500 professores e 10 mil 
alunos (ambos na proporção de 50% 
para o Brasil e 50% para os outros pa-
íses latinos).
A Unila nasce com a missão de contri-
buir para a formação de uma mentali-
dade latino-americana que favoreça o 
avanço do processo integração da re-
gião; criar um espaço de convivência e 
interação para professores e estudan-
tes de todos os países da região; pro-

mover redes de investigação avançada 
e a formação de recursos humanos de 
alto nível; além de criar um Instituto 
de Altos Estudos do Mercosul (IMEA), 
visando a promoção de um pólo inter-
nacional de pesquisa.

Na exposição de motivos para sua 
criação, reconhece-se a urgência de 
promover, por intermédio do conheci-
mento e da cultura, a cooperação e o 
intercâmbio solidários com os demais 
países da América Latina, aspiração 
histórica que se tornou imperativa nos 
dias atuais. 

Local das futuras instalações da UNILA
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Precisamos proteger as nascentes. 
A água é um recurso essencial para 
a vida (basta lembrarmos que o 
percentual de água em um humano 
adulto é de cerca de 70%). Assim, se 
não forem adotadas medidas corre-
tivas em caráter de urgência, é de se 
imaginar que a contaminação dos 
rios, associada às mudanças climá-
ticas que se sinalizam para o futuro 
próximo, poderá levar a um quadro 
de êxodo urbano, com a saída de 
milhões de pessoas que hoje se con-
centram nas principais cidades do 
Brasil, em busca de regiões que pos-
sam suprir esse recurso fundamental 
para a sobrevivência humana.

Alguns podem argumentar que um 
quadro como esse está muito distan-
te de ocorrer. Mas mesmo em uma 
região pródiga em recursos hídricos, 
como o Oeste Paranaense, que conta 
com dois grandes rios como o Iguaçu 
e o Paraná, além da presença do 
Aqüífero Guarani, há municípios em 
situação de risco, como Ramilânida 
e Diamante do Oeste, que, se en-
frentarem um quadro de estiagem 
por mais de 25 dias, passam a ter o 
abastecimento municipal seriamente 
comprometido.

Se quisermos evitar esse tipo de ce-
nário, medidas como as que estamos 
adotando com o Programa Cultivan-
do Água Boa são fundamentais, tais 
como o plantio e proteção das matas 
nativas ao longo dos cursos dos rios, 
desde as nascentes; a limpeza das 
águas, evitando a contaminação por 
agrotóxicos e o assoreamento; a eli-
minação de pontos de poluição in-
dustrial e urbana, com a destinação 
adequada desses efluentes; entre 
outras. 

Mensagens e opiniões de nossos funcionários

É seguro afirmar que, somente com 
uma visão sistêmica, que aborde to-
dos os componentes existentes nas 
relações estabelecidas entre as po-
pulações humanas e as bacias hidro-
gráficas, é que poderemos reverter 
o quadro de degradação ambiental 
com que nos deparamos hoje e que 
ameaça a qualidade de vida das ge-
rações futuras.

Com o que se apresenta nesta pu-
blicação, é possível perceber que o 
Cultivando Água Boa é dotado dessa 
visão sistêmica e tem muito a come-
morar, não apenas pelos resultados 
positivos alcançados, mas principal-
mente pela participação e aceitação 
popular que conquistou. Nos encon-
tros promovidos pelo programa, em 
associações comunitárias, em igrejas, 
em reuniões de movimentos sociais 
e de outras organizações que se con-
verteram em parceiros dessa iniciati-
va, podemos perceber o entusiasmo 
com que as pessoas têm abraçado 
a bandeira da conservação dos re-
cursos hídricos e do meio ambiente 
e a profunda emoção que sentem 
ao restabelecerem a conexão com o 
mundo natural, que é um direito de 
nascença de cada ser humano.

Odacir Fiorentin

Assistente do Diretor de Coordenação 
e Gerente Executivo do  Programa 
Cultivando Água Boa

Trabalhar durante os pré-encontros 
possibilitou repensar meu posiciona-
mento diante daqueles que esperava 
assistir. Minha concepção missionária 
foi posta em xeque pela capacida-
de e força daqueles que estão na 
margem. Eu é que estava à margem 
porque não acreditava no potencial 

dos catadores. Hoje eu acredito e, 
conseqüentemente, reconheço-os 
como agentes.

Vinicius Ortiz de Camargo

Divisão de Ação Ambiental Cultivando 
Água Boa

É um movimento que valoriza a di-
versidade humana e ambiental e 
possibilita a transformação da reali-
dade e um desafio diário na constru-
ção do ser sustentável.

Marlene Curtis

Divisão de Ação Ambiental 

Poder participar de um Programa 
grandioso como o Cultivando Água 
Boa  é acima de tudo  ter a opor-
tunidade de aprender na prática a 
importância do compromisso com 
a  Cidadania e da responsabilidade 
socioambiental com as gerações fu-
turas. É ter  o orgulho de participar 
de uma grande equipe e saber  que 
estamos fazendo nossa parte, para 
cuidar do  nosso pedaço de planeta.

Gilmar Eugênio Secco

Assistência da Diretoria de Coordena-
ção

Educar é construir sonhos...

Sonhos de esperança, de paz, de har-
monia, de solidariedade e principal-
mente de compromisso com a gran-
de Comunidade de Vida que habita o 
Planeta Terra. O cuidado, o respeito e 
a responsabilidade são atitudes que 
precisamos cultivar todos os dias.

O Programa Cultivando Água Boa é 
isso, um grande sonho, se tornando 
realidade, a partir do envolvimento e 
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Programa Cultivando Água Boa, uma 
gota d´água que contribui e muito 
para a sobrevivência do Planeta, hoje 
tão prejudicado pelo aquecimento 
global. Trabalho esse que hoje está 
servindo de modelo para todo o sis-
tema elétrico brasileiro, sinto muito 
orgulho de fazer parte dessa gota e 
com certeza as gerações futuras ga-
nharão muito com esta gota.

Maria Enemercia Boing dos Santos
Secretaria da Diretoria de Coordena-
ção

O Programa Cultivando Água Boa é 
revolucionário, na sua concepção e, 
na sua atuação pois, mescla teoria 
e prática. É bom ver a recuperação 
das microbacias (preservação do 
solo e da água) acontecendo nas  
propriedades dos agricultores da BP 
3,  melhorando significativamente a 
qualidade da água. E igualmente  na 
Coleta Solidária, vendo os catadores 
de lixos recicláveis se organizando 
em associações e cooperativas,  au-
mentando  sua renda  e contribuindo 
para melhorar o meio ambiente.

Luiz Yoshio Suzuke

Assistência da Diretoria de Coordena-
ção

O Cultivando Água Boa é  um eixo 
de conexão de vários programas 
voltados para a sustentabilidade e 
qualidade de vida na região da BP3, 
sendo assim, uma forma de possibi-
litar a realização de uma educação 
ambiental verdadeira e transversal, 
levando à descoberta de potencia-
lidades e ao desenvolvimento de 
habilidades e conhecimentos para a 
participação das pessoas na constru-
ção de sociedades sustentáveis em 
diversos âmbitos -social, ambiental, 
cultural, econômico.
Simone Cristina Barreiros Gómez
Divisão de Educação Ambiental

comprometimento das pessoas que o 
fazem.

  ... é o nosso sonho sustentável...

Leila F. Severgnini Alberton

Divisão de Educação Ambiental

Nos dias atuais, vemos que o uso 
contínuo sem responsabilidade dos 
recursos naturais cada vez mais 
se eleva. O programa Cultivando 
Água Boa é uma ação de grande 
valia, pois mostra interesse mútuo 
em manter o triângulo da sustenta-
bilidade economicamente correto, 
socialmente justo e ambientalmente 
equilibrado, sendo exemplo de in-
teração entre o meio ambiente e a 
comunidade.

Julio Cesar Fabri
Divisão de Serviços

O Cultivando Água Boa é muito mais 
do que um programa socioambiental, 
porque trabalha com a hegemonia 
de valores transformadores de atitu-
des dos seres humanos para alcan-
çar a sustentabilidade da vida, tendo 
como princípio a ética do cuidado 
pela água, fonte de energia impres-
cindível de todos os seres vivos.

Sérgio Cwikla
Assistência da Diretoria de Coorde-
nação

A reconstrução de nossa condição 
humana no mundo requer diálogos 
e práticas colaborativas na edifica-
ção de saberes e experiências locais 
comprometidos com o respeito e ma-
nutenção da diversidade da vida em 
nosso Planeta.  É assim que os pro-
cessos de Educação Ambiental con-
tribuem para o Programa Cultivando 
Água Boa.

Rodrigo Cupelli 
Divisão de Educação Ambiental

O Programa Cultivando Água Boa é 
um desafio,  por vezes árduo, porém, 
gratificante.

O esforço exigido é decorrente de seu 
protagonismo em atuar em proble-
máticas quase imperceptíveis e em 
uma visão de futuro, considerada por 
vezes, utópica. 

Isto exige de todos os atores sociais 
envolvidos e de nossos colegas da 
Itaipu, um alto grau de  motivação, 
solidariedade e de propósitos firmes, 
que se revigoram mutuamente em 
cada esforço, mão estendida, abraço 
e sorriso pelo resultado conquistado. 

O Cultivando Água Boa, portanto não 
é somente um programa de ações 
ambientais, é sim, um movimento de 
sentimentos e aspirações, de esforços 
e desejos, que por serem por mundo 
mais sustentável, são gratificantes.

Jair Kotz
Superintendente de Gestão Ambien-
tal 

Recebi uma mensagem a qual re-
trata o que o Cultivando Água Boa 
representa para nossa região e faço 
uso dela para contribruir: “Não se 
plantam sementes de comida. Planta-
se sementes de bondade. Tratem de 
fazer um círculo de bondade, este os 
rodearão e farão crescer mais e mais. 
Irena Sendler”

Rosana Lemos Turmina | Departamen-
to de Proteção Ambiental
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Os resultados publicados neste documento, representam a dedicação e o trabalho, 
coletivo e individual, de toda a nossa equipe que atua diretamente ou indiretamente 
nos programas e ações do Cultivando Água. 

A EQUIPE DO CULTIVANDO ÁGUA BOA DE ITAIPU
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É fundamental o envolvimento do mais de 2.100 
parceiros, que se somam ao Programa para 
ating ir os seus objetivos, na mais diversas for-
mas de manifestação: apoiando,  dialogando, ar-
t iculando, executando, enfim, são atitudes que 
viabil izam a implantação e o desenvolvimento 
das ações.  Nesse contexto, comparti lhamos e 
agrademos aos parceiros do Programa os resul-
tados já alcançados e entre os principais grupos 
destacamos:

•	 GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAIS E MUNICI-
PAIS (MINISTÉRIOS, SECRETARIAS, PREFEITU-
RAS);

•	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE;

•	 INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA (ES-
COLAS, UNIVERSIDADES, FUNDAÇÕES, ETC.);

•	 ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS 
(COOPERATIVAS, EMPRESAS, ONG, ETC.);

•	 COMUNIDADE DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA 
ITAIPU, COMPOSTA POR 29 MUNICÍPIOS DA 
BP3 (COMPROMISSOS NOS PACTOS DAS 
ÁGUAS);

•	 CONSELHO DE MUSEUS;

•	 ZOOLÓGICOS (INTERCÂMBIO DE ANIMAIS SIL-
VESTRES);

•	 PARQUES NACIONAIS (BRASIL, PARAGUAI E 
ARGENTINA);

•	 ONU – UNESCO E PNUMA;

•	 CIC – COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL COOR-
DENADOR DOS PAÍSES DA BACIA DO PRATA;

•	 PESSOAS F ÍSICAS VOLUNTÁRIAS QUE ATUAM 
NA RECUPERAÇÃO DAS MICROBACIAS; 

•	 PRODUTORES RURAIS.

PARCERIAS SÃO FUNDAMENTAIS
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EXPEDIENTE

Diretores brasileiros da Itaipu Binacional

Diretor-Geral: Jorge Miguel Samek
Diretor Técnico: Antônio Otélo Cardoso

Diretor Jurídico: João Bonifácio Cabral Júnior
Diretor Administrativo: Edésio Franco Passos

Diretora Financeira: Margaret Mussoi Luchetta Groff 
Diretor de Coordenação e Meio Ambiente: Nelton Miguel Friedrich

Diretoria Responsável

Diretoria de Coordenação e  Meio Ambiente

Superintendências e similares

Assistente do Diretor e Gerente Executivo do Cultivando Água Boa: Odacir Fiorentin
Superintendente de Meio Ambiente: Jair Kotz

Superintendente de Obras e Desenvolvimento: Newton Kaminski
Planejamento e Coordenação: João Carlos Azevedo Braga.

Assessoria de Comunicação Social 

Superintendente: Gilmar Antônio Piolla
Gerente da Divisão de Imprensa: Cláudio José Dalla Benetta

Gestor de Comunicação da Diretoria de Meio Ambiente: Rodrigo Ramos Régio 

Redação

Coordenação: Jair Kotz e Sérgio Cwikla 
Textos introdutórios e complementares: Sérgio Cwikla, Romeu de Bruns Neto e Jair Kotz.  

Gestão por Bacias Hidrográficas: Newton Kaminski e Adair Antonio Berté
Educação Ambiental: Leila de Fátima Alberton e Silvana Vitorassi

Produção de Peixes em Nossas Águas: Irineu Motter, Matheus Romero Neto
Biodiversidade, Nosso Patrimônio: João Antônio Cordoni 

Infra-Estrutura Eficiente: Andreas Arion Schwarz
Gestão da Informação Territorial: José Carlos Santini 

Saneamento da Região: Carlos Augusto Bernardi 
Monitoramento e Avaliação Ambiental: Simone Frederigi Benassi e Leonilda Correia dos Santos 

Valorização do Patrimônio Institucional e Regional: Maria Emília Medeiros de Souza  
Desenvolvimento Rural Sustentável: João José Passini e Liziane Kadine Antunes de Moraes

Plantas Medicinais: Altevir Zardinello e Reinaldo Santos S. Junior

Sustentabilidade de Segmentos Vulneráveis - Marlene Curtis, Vinicius Ortiz de Camargo

Coleta Solidária: Luiz Carlos Matinc, Vinicius Ortiz de Camargo e Marlene Curtis 
Sustentabilidade das Comunidades Indígenas: João Bernardes, Vinicius Ortiz de Camargo e Marlene Curtis

Jovem Jardineiro: Rene Diomar Fernandes, Vinicius Ortiz de Camargo e Marlene Curtis
Programas e Projetos Complementares e Transversais: Heloísa Covolan, Romeu de Bruns Neto e Cícero Bley Junior.

Jovem Jardineiro: Rene Diomar Fernandes, Vinicius Ortiz de Camargo e Marlene Curtis

Revisão e Texto final

Juvêncio Mazzarollo e Romeu de Bruns Neto

Fotografia

Caio Francisco Coronel, Alexandre Marchetti, Adenésio Zanella, Nilton Rolim, Daniel de Granville e Daniel Snege 

Pesquisa fotográfica

Jennifer Mateus da Silva Mori, Valéria Silva Lima Borges e Daiane Aparecida da Silva

Diagramação 

Competence Comunicação e Marketing

Impressão

Gráfica Tuicial

Endereço

Diretoria de Meio Ambiente. Av. Tancredo Neves, 6731, 95.866-900 Foz do Iguaçu – Paraná, Brasil 
Telefone: (045) 3520-5724 | Fax: (045) 3520-6998

E-mail: cultivandoaguaboa@itaipu.gov.br | Site: www.itaipu.gov.br 
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“ Que nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova 
reverência face à vida, por um compromisso firme de alcançar 
a sustentabilidade, pela rápida luta pela justiça e pela paz e 

pela alegre celebração da vida.”

Trecho da Carta da Terra

“O mundo não vai superar sua crise atual 
usando o mesmo pensamento que criou essa 

situação”  
                                                                                       

Albert Einstein
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