Visite o Parque Municipal Nascentes do Belém
Localização:
Rua Rolando Salin Zappa Mansur, S/N Cachoeira, Curitiba - PR
Horário de funcionamento:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Crédito fotos: www.parquesepracasdecuritiba.com.br
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O Rio Belém é o único rio
que possui nascente e
desaguamento dentro
de Curitiba, nascendo
no bairro da Cachoeira
e desaguando nas cavas
do Rio Iguaçu no Boqueirão.
Possui aproximadamente
17,13 km de extensão e
tem como afluentes os rios:
Água Verde, Fanny,
Ivo e Parolin.
Nossa cidade só poderá honrar
o selo de ecológica no dia
que voltarmos a beber
de sua água. Veja como:

Nascentes do Rio Belém
Parque das Nascentes - Curitiba - PR

I – A POLUIÇÃO NO RIO BELÉM

II – O RIO BELÉM QUE EU QUERO

O rio Belém apresenta o maior índice de poluição hídrica dentre
os rios de Curitiba, destacando-se como principais causas:
“deficiência de esgotamento sanitário, resíduos sólidos e
ocupações desordenadas e irregulares” (IAP, 2009, p. 51).

É grande o desafio que temos em recuperar o Rio Belém
e seus afluentes. Para isso contamos com a colaboração de você,
cidadão curitibano.

Estima-se que cerca de 90% da poluição das águas do rio Belém
é originária de esgotos domésticos, sendo que pelo menos
12,7 mil ligações são irregulares e 10% se origina a partir de
despejos industriais.

Despoluição do Rio Belém
Água poluída mata mais do que guerras
O mais recente relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(Unep, na sigla em inglês) faz um alerta que merece atenção e ação de todos: o
consumo e o uso de água não tratada e poluída matam mais do que todas as
formas de violência, incluindo as guerras. Pelo menos 1,8 milhão de crianças com
menos de 5 anos de idade morrem a cada ano em decorrência da má qualidade
da água e da falta de saneamento básico. O estudo foi divulgado no dia 22 de
março de 2010 – Dia Mundial da Água – em Nairóbi, capital do Quênia, na África.
Fonte: Gazeta do Povo 14/09/2010 (http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/17-km-de-maucheiro-2c7xhm9rd76ajwfymknl214jy)

Despoluir o Belém exige investimentos, ações do poder público e participação da
população. São apontadas cinco soluções possíveis:
1. Combater as ligações de esgoto clandestinas, em várias casas as ligações do
esgoto estão nas galerias de águas da chuva.
2. Envolver a população no projeto de revitalização.
3. Resgatar a identidade da população com o Belém. Revalorizar o rio com
obras paisagísticas para torná-lo um local aprazível de se frequentar, com
praças, bosques e jardins.
4. Implantar sistemas de contenção de enxurradas e de reservatórios para
conter a água da chuva em residências e prédios.
5. Captar a água para abastecimento público como no passado, deve ser
nosso desafio.

