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RESUMO 
 
 

Este trabalho descreve o processo de criação e implementação dos organismos de 
gerenciamento de água e solo na Região Metropolitana de Curitiba enfatizando a importância 
da participação na gestão de recursos naturais e na construção de políticas públicas. Para 
alcançar os objetivos propostos foi realizada pesquisa bibliográfica e documental e foram 
entrevistadas dez pessoas. Os entrevistados foram escolhidos pela sua participação nas 
reuniões, processos de mobilização e composição da representação nos diversos organismos 
envolvidos. Buscou-se definir a sua percepção e conhecimento em relação às políticas de 
gestão de água e solo, e sua própria participação no processo, visando interpretação do 
processo de criação e implementação dos organismos de gestão de água e solo na Região 
Metropolitana de Curitiba. Nessa região, composta por vinte e cinco municípios, as 
dificuldades são a dinâmica espacial da ocupação humana e seus impactos sobre os 
mananciais, a periferização da população, com o conseqüente extravasamento para os 
municípios vizinhos, o que gera pressão e demanda maior acompanhamento da preservação 
dos recursos hídricos. Apesar de ações e planos integrados e de um órgão de gestão 
metropolitano os problemas são recorrentes. A pesquisa revelou a existência de várias 
instâncias de gerenciamento: o Conselho Gestor de Mananciais, o Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos, as Câmaras Técnicas das APAs, o Comitê do Alto Iguaçu e Alto Ribeira e 
a Agência da Água do Alto Iguaçu e Alto Ribeira. Observou-se que o PROSAM - o Programa 
de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba, funcionou como estímulo e 
apoio para a criação dos organismos de gestão de água e solo. O processo de criação e 
implementação dos organismos de gestão ocorreu de forma imatura e rápida, sem efetiva 
participação social gerando instituições com pouca legitimidade. Apesar de todos os 
organismos e projetos implementados na Região Metropolitana de Curitiba ainda está longe a 
solução para os problemas relacionados à água nessa região. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Região Metropolitana de Curitiba; Bacia Hidrográfica; Política de 

Recursos Hídricos do Paraná; Gestão de Mananciais. 
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ABSTRACT   
 
 
This work presents the creation  and implantation process of the administration organisms  of 
water and soil in the Metropolitan area of Curitiba, emphasizing the importance of the 
participation in the administration of the natural resources and in the construction of public 
politics. To reach the proposed objectives, documental bibliographical research was 
accomplished, and ten people were interviewed. The interviewees were chosen for their 
participation in the meetings, mobilization processes and composition of the representation in 
the several organisms. It searched  to define their participation in the process, seeking the 
interpretation in the creation  and implementation process of the administration organisms in 
the Metropolitan area of Curitiba. In that area composed  for twenty-five municipal districts, 
the difficulties are the space dynamics of the human occupation and its impacts on the 
springs, the peripherization of the population, with the consequent  preservation of  water 
resources accompaniment. In spite of actions and integrated plans and of a metropolitan 
administration organ the problems are appellant. The research revealed the existence of 
several administration instances: the Council Manager of Springs,  State Council of the  
Hydric's Resources, the Technical Cameras of APAs, the Committee of High Iguaçu and High 
Riverside and the Agency of Water of High Iguaçu and High Riverside.    
It was observed that PROSAM - Program of Environmental Sanitation of the Metropolitan 
Area of Curitiba, worked as incentive and support for the creation  of water and soil 
administration organisms. The creation  and implementation of the administration organisms 
process happened in an immature and fast way, without effective social participation, leaving 
them without legitimation. In spite of all the organisms and projects implemented in the 
Metropolitan Area of Curitiba,  is still far away the solution for the problems related to the 
water in that area.   
   
 
 
KEY WORDS: Metropolitan Region of Curitiba;  Hydrogaphic Basin; Politics of Water 
Resoucers  of Paraná; Administration of Springs.      
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A necessidade de promover a recuperação ambiental e a manutenção de 

recursos naturais escassos como a água, fez com que a partir da década de 70, o conceito de 

bacia hidrográfica passasse a ser difundido e consolidado no mundo. 

Para enfrentar problemas como poluição, escassez e conflitos pelo uso da água, 

foi preciso reconhecer a bacia hidrográfica como sistema ecológico, que abrange todos os 

organismos que funcionam em conjunto numa dada área e entender como os recursos naturais 

estão interligados e são interdependentes. 

Quando um curso de rio é alterado para levar esgotos para longe de uma 

determinada área, acaba por poluir outra. Da mesma forma, a impermeabilização do solo em 

uma região provoca escoamento de águas para outra, que passa a sofrer com enchentes. 

Diante disso, tornou-se necessário reconhecer, na dinâmica das águas, que os limites 

geográficos para trabalhar o equilíbrio ecológico têm que ser o da bacia hidrográfica, ou seja, 

o espaço territorial determinado e definido pelo escoamento, drenagem e influência da água, 

do ciclo hidrológico na superfície da Terra, e não aquelas divisões políticas definidas pela 

sociedade, como municípios, Estados e países, que não comportam a dinâmica da natureza. 

Enfim, a bacia passou a ser reconhecida como adequada unidade de planejamento e gestão. 

Desde que o homem passou a viver em sociedades organizadas e reconheceu a 

importância de controlar a disponibilidade de água potável, surgiram as primeiras tentativas 

da humanidade de modificar o ambiente natural. O desenvolvimento de atividades como a 

agricultura e a urbanização sempre estiveram ligadas ao controle da água. Civilizações do 

antigo Egito, da China, Índia e Mesopotâmia eram chamadas de civilizações hidráulicas. A 

ascensão e queda desses povos estão intimamente ligadas aos usos e abusos da água. 

O mesmo acontece com a sociedade moderna. Todo desenvolvimento de 

regiões urbanizadas e rurais é definido de acordo com a disponibilidade das águas doces, ou 

seja, da qualidade e da quantidade delas. Para promover o desenvolvimento sustentável e o 

intercâmbio entre regiões com interesses comuns, ou entre as que brigam pelo direito de 

utilizar a água para determinado fim, foi preciso reconhecer e adotar o conceito de bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e gestão em todo o mundo. 

No Brasil, a Lei nº 9.433/97 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

criando o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. No texto desta lei 

incluem-se inovações significativas. A água deixa de ser considerada exclusivamente uma 
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questão técnica, externa à sociedade, um recurso infinito e de exclusiva competência dos 

peritos. A legislação propõe uma política participativa e um processo decisório aberto aos 

diferentes atores sociais vinculados ao uso da água, dentro de um contexto mais abrangente de 

revisão das atribuições do Estado, do papel dos usuários e do próprio uso da água 

(GUIVANT; JACOBI, 2003). 

Segundo Rodrigues (2002), a nova Política de Recursos Hídricos apresenta 

componentes que marcam a introdução de mecanismos modernos na administração pública a 

partir da descentralização das competências de gestão e da oportunidade de planejamento 

ecológico/econômico e democrático.  

O Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Alto Ribeira, a Câmara de Apoio 

Técnico do Iraí, o Conselho Gestor dos Mananciais da Região Metropolitana de Curitiba e o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Paraná, são objetos desse estudo que visa a 

compreender os aspectos institucionais e de organização da gestão de águas, a formação dos 

organismos e sua atuação e interação com os diferentes níveis de governo, a participação da 

sociedade civil e dos atores políticos e o papel desempenhado pelas lideranças.  

A presente pesquisa se insere no Projeto Marca D’água, que tem como objetivo 

estudar ao longo de 5 a 10 anos o estabelecimento de novas instituições de gerenciamento de 

bacias hidrográficas no Brasil; quais os fatores que afetam tal processo; se a administração 

descentralizada na bacia hidrográfica funciona e como vem ocorrendo o processo de 

transformação institucional. 

Os problemas que a Região Metropolitana de Curitiba enfrenta estão 

relacionados com a ocupação desordenada da região dos mananciais, provocando restrições 

no abastecimento público. Esse trabalho se propõe a analisar o processo de criação dos 

organismos de gestão de água e solo e como se faz a gestão dessa interface no caso de uma 

metrópole instalada nas nascentes de duas bacias. 

 

 

1.1  OBJETIVOS 
 

 

A pesquisa tem como objetivo principal: 

Analisar o processo de criação dos organismos de gestão do solo e da água na 

Região Metropolitana de Curitiba. 
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Como objetivos específicos foram definidos: 

 
- Caracterizar as Bacias do Alto Iguaçu e do Alto Ribeira e o processo de sua 

ocupação; 

- Analisar o processo de criação da Política Estadual de Recursos Hídricos do 

Paraná e sua relação com a administração da Região Metropolitana de 

Curitiba;  

- Identificar a evolução das instituições que atuam na gestão do solo e de 

recursos hídricos no Estado do Paraná; 

- Identificar e descrever o surgimento dos organismos competentes para gerir 

os recursos hídricos. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) constitui-se no principal pólo 

concentrador do Estado do Paraná, com taxas de crescimento de seus municípios de 2,89% no 

período de 1996 a 2000, muito além da média paranaense que é de 1,51% ao ano. 

Concentram-se na Região Metropolitana cerca de 2.725.505 habitantes (IBGE, 2000), o 

equivalente a 28% da população do Paraná. A distribuição dessa população se dá de forma 

bastante concentrada ao redor de Curitiba, que em muito extrapolou as fronteiras político-

administrativas do município, conurbando-se com Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária, 

Colombo, Almirante Tamandaré, Campo Largo e Fazenda Rio Grande. 

Um dos motivos do crescimento acelerado é a migração rural. Segundo Krüger 

& Okimoto (2002), a introdução de inovações tecnológicas no sistema agrícola, através de 

uma maior mecanização nas suas várias etapas, fizeram com que muitos trabalhadores rurais 

perdessem seus empregos. 

O crescimento da população, intensificado pela migração, não é acompanhado 

pelo crescimento econômico nas mesmas proporções. Paralelamente a isso, há um processo de 

redução real do emprego na indústria, no comércio e nos serviços. 

A falta de emprego e de renda para essas pessoas não possibilita alternativa de 

moradia adequada e as obriga a morarem em favelas. Segundo Maricato (2002), as ocupações 

resultantes dessa situação realizam-se fora da lei (sem levar em conta a legislação urbanística 
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de uso e ocupação do solo e código de obras), sem financiamento público (ou ignorado pelas 

políticas públicas) e sem recursos técnicos. 

Grande parte das ocupações irregulares na Região Metropolitana de Curitiba 

vem acontecendo na direção dos rios e mananciais, causando graves problemas de poluição 

dos cursos d’água. A falta de educação e conscientização ecológica das pessoas, aliada com a 

incapacidade do poder público em promover investimentos em obras e ações de saneamento, 

faz com que os rios sejam utilizados como receptores de esgoto sem tratamento e como 

depósitos de lixo. 

O crescimento urbano, ao mesmo tempo em que contribui para a degradação 

dos recursos hídricos, requer uma maior disponibilidade de água para abastecimento público. 

“De acordo com o que foi definido pelo Plano Diretor de 1992, se toda disponibilidade hídrica 

fosse preservada nas condições daquele ano – o que é bastante improvável – em 2050 será 

necessário utilizar 100% desta disponibilidade para atender a população máxima projetada 

para aquele ano. Para atender a população mínima projetada, será necessário utilizar 83% da 

disponibilidade total” (ANDREOLI ET AL, 1999). Verifica-se que a disponibilidade hídrica 

da região Metropolitana de Curitiba é restrita e, portanto, a proteção e o planejamento do uso 

dos seus mananciais devem ser cuidadosamente avaliados. 

De modo geral, os recursos hídricos estão sendo comprometidos pela 

degradação urbana, industrial e agrícola e por desequilíbrios ambientais resultantes do 

desmatamento e uso indevido do solo. A cada dia cresce a disputa entre os setores da 

agricultura, indústria e abastecimento humano, que tradicionalmente competem pelo uso da 

água, gerando sérios conflitos entre usuários (FIGUEIREDO, 1997). 

Um dos principais desafios no Brasil do século XXI será o suprimento 

adequado de água para as regiões metropolitanas e as áreas urbanas, em geral. Em muitas 

cidades de médio porte o suprimento é adequado; no entanto, os custos de tratamento e o 

tratamento dos esgotos são problemas fundamentais de saúde pública, que, sem dúvida, vão 

necessitar de grandes investimentos (REBOUÇAS, 1999). 

É impossível procurar compreender o que se passa nos sistemas de recursos 

hídricos superficiais ou subterrâneos, sem compreender os processos econômicos e sociais 

que desencadeiam essas transformações. O gerenciamento da água está fundamentalmente 

relacionado a sócio-economia regional e aos usos múltiplos das bacias hidrográficas. Deverá 

ser preditivo, integrado, abrangente e sistêmico, considerando todos os processos ecológicos e 

ambientais, econômicos e sociais de bacias hidrográficas (NAIMAN, 1995). 
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Os novos avanços conceituais e metodológicos no gerenciamento dos recursos 

hídricos resultam da percepção de que a água tem um valor econômico e todos os seus usos 

competitivos devem ser considerados como benefício econômico. O gerenciamento dos 

recursos hídricos, além de integrar a pesquisa ao monitoramento para as decisões gerenciais, 

deve ser participativo, envolvendo o público, usuários, planejadores, poder público e 

iniciativa privada. Este gerenciamento integrado deve estar relacionado com práticas de 

conservação, monitoramento, recuperação e re-uso dos recursos hídricos (TUNDISI, 2000). 

Os organismos de bacia instituídos pela Lei 9.433/97 prevêem a participação 

dos usuários de água e da sociedade, participação essa que surge da constatação de que sendo 

uma organização um sistema aberto, o que nela ocorre depende e resulta do que ocorre no 

ambiente. Portanto, o ambiente em que se insere a organização deve ser enfatizado, como suas 

necessidades mutáveis e diversificadas agem sobre a dinâmica da organização e a rede de 

relações formadas em decorrência das demandas surgidas e das respostas emitidas (LANNA, 

2000). 

Os problemas da região Metropolitana de Curitiba são a devastação de seus 

mananciais de abastecimento, causada pela ocupação desorganizada a montante das 

captações, o crescimento urbano acelerado e desordenado, seja pelas ocupações irregulares 

devido a grande concentração populacional ou por atividades industrial, comercial e agrícola 

nas áreas de mananciais, o aumento da produção de resíduos sólidos e o sistema de esgotos 

sem tratamento na região dos mananciais e a questão das cheias. Com a disponibilidade 

hídrica restrita e a demanda aumentando foram previstas no Plano Diretor a construção de 

barragens para regularização de vazões e também o controle de cheias. 

Em 1996, através dos Decretos 1752/1753 e 1754, o governo do Estado cria as 

APAs do Rio Pequeno, Piraquara e Irai.  O Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos 

Mananciais da RMC foi criado em 31 de julho de 1998 através da Lei 12248/98. O Comitê 

das Bacias do Alto Iguaçu e Alto Ribeira foi instituído em 05 de fevereiro de 2002 pelo 

governo do Estado do Paraná, tendo em vista a Lei nº 12.726, de 26/11/99, que instituiu a 

Política Estadual de Recursos Hídricos e criou o Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, e o Decreto nº 2.315, de 17/07/00 que regulamentava o processo de 

instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica. 

O acompanhamento do processo de implementação destes organismos, por 

meio desta pesquisa, é importante pela inovação do Sistema de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos implantado no Brasil, podendo-se, através da pesquisa, contribuir com informações e 

referencial para avaliação dos fatores políticos, econômicos e sociais favoráveis ou não ao 
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novo modelo de gestão, bem como o papel desempenhado pelos órgãos gestores da água. A 

maior importância do estudo destes organismos está relacionada à capacidade ou não de 

solução, por parte desses organismos, dos problemas existentes na Região Metropolitana de 

Curitiba relacionadas à água, que dependem da efetividade destes organismos.  

 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

 

As informações e análises apresentadas nesta dissertação baseiam-se em 

documentos e entrevistas coletados em visitas a atores envolvidos no processo de gestão da 

água e do solo na Região Metropolitana de Curitiba, e também de pesquisa bibliográfica. 

A visita de campo e a realização das entrevistas visaram ao desenvolvimento 

de uma interpretação dos processos de organização em torno da gestão de água e do solo na 

Região Metropolitana de Curitiba, a partir da compreensão dos atores sobre os conflitos e 

problemas ambientais, o contexto ambiental, territorial, social, econômico e político em que 

estão inseridos.  

A análise das informações coletadas nas entrevistas objetivou a compreensão 

das perspectivas, ações e pontos de vistas dos atores envolvidos. A análise de documentos 

teve o objetivo de verificar a história dos organismos e as questões técnicas tratadas. A 

realização de pesquisa bibliográfica fundamentou e contribuiu com modelos e experiências de 

gestão. 

As entrevistas foram realizadas individualmente sob a forma de narrativas 

informais semi-estruturadas e com entrevistados das várias instituições envolvidas. Foram 

escolhidos pela sua participação nas reuniões, processos de mobilização e composição da 

representação nos diversos organismos, buscando definir o seu comprometimento e 

conhecimento em relação à política de gestão de águas e solo, e sua própria participação no 

processo. 

A estrutura das entrevistas permitiu que os informantes, a partir de uma 

pergunta geral, pudessem trazer informações novas sobre a formação dos organismos e a 

percepção dos atores sociais acerca  do processo. 

As entrevistas foram realizadas em julho de 2003. , portanto pouco tempo 

depois do início do governo Requião, que promoveu mudanças importantes no Sistema 
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Estadual de Recursos Hídricos posteriores à realização desta pesquisa. Foram entrevistadas 10 

pessoas, além de uma entrevista realizada por telefone.  

A seleção dos entrevistados (informantes) foi feita com base no Roteiro de 

Pesquisa e Mini-Manual de Técnicas (ABERS; KECK, 2001), que visaram a orientar a 

pesquisa exploratória no âmbito do projeto Marca D’Água e que resultou nos relatórios de 

bacias (PROJETO MARCA D’ÁGUA, 2003). 

A partir das primeiras entrevistas, buscou-se ampliar a lista de informantes 

com base nas informações dos entrevistados. Foram entrevistados, pelo menos, um 

representante de cada setor (poder público, usuários e sociedade civil) e também pessoas 

relacionadas aos órgãos que participaram da mobilização e criação dos organismos de gestão 

da água e do solo na Região Metropolitana de Curitiba. (Ver apêndice sobre a lista de 

entrevistados e suas funções e organismos representados). 

Os documentos coletados (atas de reuniões, regimentos, etc) foram 

disponibilizados pelos atores que fizeram ou fazem parte dos organismos. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

 

Esta dissertação está assim estruturada depois deste capítulo introdutório, o 

capítulo 2 contém a revisão bibliográfica em que são apresentados alguns conceitos sobre 

políticas públicas e gestão, assim como as facetas que a mesma apresenta. Discute-se como 

acontece a transferência de poder político através da descentralização, como a participação 

pode transformar-se em um meio de legitimar o poder dominante e quais são os canais 

autênticos de participação. Os fundamentos e instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos também são apresentados neste capítulo, bem como modelos de gestão de recursos 

hídricos adotados em alguns Estados brasileiros incluindo o do Estado do Paraná, objeto desse 

estudo. 

O Capítulo 3 apresenta uma descrição física das bacias hidrográficas do Alto 

Iguaçu e Alto Ribeira. Apresenta-se aqui a constituição geológica e geomorfológica do relevo 

das duas bacias, a caracterização climática e da vegetação, bem como a composição dos solos. 

Por último, apresenta-se a disponibilidade hídrica da região metropolitana de Curitiba com 
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toda a problemática da escassez de água e da construção de barragens para abastecimento 

público. 

A ocupação nestas bacias e a descrição da Região Metropolitana de Curitiba é 

o objeto do capítulo 4, incluindo as causas das migrações e as atividades econômicas 

desempenhadas pelos primeiros moradores da região. A criação da região metropolitana é 

apresentada, assim como seu processo de planejamento e seu órgão gestor, a importância 

econômica desta Região, a legislação que a rege, sua localização, bem como os municípios 

que a compõe, suas populações, PIB e atividades econômicas. Faz-se uma revisão sobre os 

Planos de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana e principalmente sobre a atual 

visão do órgão gestor a cerca do planejamento metropolitano. Por último são tratados os usos 

da água e os problemas decorrentes, como a qualidade da água e seus mananciais.  

O Capítulo 5 trata das transformações no processo de gestão da água e do solo 

e meio ambiente, iniciando com um histórico institucional da gestão ambiental no Estado do 

Paraná, como surgiram as instituições, as transformações sofridas pelas mesmas e como se 

apresentam hoje. Também é analisado o Programa de Saneamento Ambiental da Região 

Metropolitana de Curitiba, seu papel articulador na região, obras e projetos desenvolvidos no 

âmbito do programa e a criação de organismos de gerenciamento de água e solo. Estes 

últimos incluem as Câmaras Técnicas das APAs, o Sistema Integrado de Gestão dos 

Mananciais da Região Metropolitana, a criação da Política Estadual de Recursos Hídricos, o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e do Alto 

Ribeira e a Agência de Água do Alto Iguaçu e do Alto Ribeira. 

No capítulo 6 são analisados o contexto sócio-econômico-ambiental, o 

contexto institucional e os processos de mobilização e organização da sociedade. Dentro do 

contexto sócio-econômico-ambiental a análise refere-se aos tipos de problemas relacionados à 

água e à formação e atuação dos vários organismos existentes na região metropolitana, bem 

como o nível de complexidade político e social da bacia. No contexto institucional a análise 

recai sobre a estrutura institucional-legal-formal e a atuação dos organismos, assim como a 

atuação dos órgãos financiadores e o papel desempenhado pelos técnicos na formação e 

atuação dos organismos. Os processos de mobilização e organização da sociedade discutem a 

relação entre a forma de organização da sociedade, a atuação de redes, o grau de conflitos 

entre setores, o contexto político geral e a formação  e a atuação dos organismos existentes. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO 
 

 

Com as mudanças de paradigma que foram surgindo através do processo de 

globalização, passamos de uma administração pública centralizada, onde a ação de 

determinado governo era orientada para atingir fins e população específica, com metas 

econômicas e sociais, para um modelo de política mais democrática e participativa com um 

significativo papel da sociedade que passa a definir com o poder público os objetivos a serem 

alcançados e as estratégias de ação para se alcançar as metas desejadas (CARVALHO, 2002). 

Esse modelo de gestão passou a ser chamado de política pública que, para 

Carvalho (2002), se define da seguinte forma: 

 

redução do papel do Estado; vigência de regimes mais democráticos; maior 
incapacidade de gestão do Estado frente aos problemas sociais e 
econômicos; valorização do processo de descentralização e de resgate da 
importância de governos locais; uma tendência a novas articulações entre 
poder público, sociedade e atividades produtivas, real preocupação com 
novas possibilidades de atividades econômicas menos agressivas e com 
preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida. 
 

Ainda para Carvalho (2002), “a política se refere a princípios de ação de 

determinado governo, orientado para atingir fins e população específicos, meio para se atingir 

determinada meta, econômica ou social”. A política pública apresenta duas facetas que são: 

 

a) Discurso – forma pela qual a demanda se transforma numa proposta de ação 

e registro; 

b) Prática – forma pela qual os diferentes atores se inter-relacionam, formulam 

seus problemas, exigem soluções, instrumentam e materializam a política; 

 

A palavra gestão vem sendo muito utilizada atualmente e quase sempre 

entendida como sinônimo de gerenciamento e administração. O gerenciamento é parte da 

gestão, é atividade administrativa envolvendo mais especificamente a execução e 

acompanhamento das ações. A gestão é mais abrangente, atuando no planejamento global a 

partir das vertentes política, econômica e social. Mas a gestão aplicada aos recursos hídricos 
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ou às questões ambientais que se configura como a própria gestão pública, é um processo bem 

mais amplo e complexo mesmo no campo teórico, exigindo legislação própria de difícil 

interpretação. Quando passamos à prática, tais leis e princípios estão muito além da 

compreensão da grande maioria da população e principalmente da disposição em aceitá-las, 

tanto pela própria sociedade que habituou-se à gratuidade e disponibilidade “infinita” desse 

recurso natural, como nas diversas instâncias governamentais, historicamente acostumadas 

com a administração centralizada (BARROS, 2000). 

Dentre inúmeras preocupações, a demanda crescente pelo uso de recursos 

hídricos destaca-se como importante suporte da própria existência. A percepção do 

crescimento contínuo da população mundial, associado a um suprimento finito de água, 

conduz ao claro consenso de que sua utilização exige posicionamentos de longo prazo, 

visando implementar políticas racionais, que harmonizem desenvolvimento econômico e meio 

ambiente sustentável (BALARINE, 2000). 

 A implementação dessas políticas públicas devem levar em consideração 

àquilo que Lanna (1995) define como gestão ambiental: 

 
 o processo de articulação das ações dos diferentes agentes sociais 
que interagem em um dado espaço, com vistas a garantir a adequação 
dos meios de exploração dos recursos ambiental-naturais, econômicos 
e sócio-culturais – às especificidades do meio ambiente, com base em 
princípios e diretrizes previamente acordados/definidos. 
 

Para Lanna (1995), a gestão ambiental integra basicamente 3 componentes: 

A política ambiental, como conjunto de princípios doutrinários que conciliam 

as aspirações sociais e dos governos no que diz respeito à regulamentação ou modificação no 

uso, controle, proteção e conservação do ambiente. 

O planejamento ambiental, que é o estudo prospectivo que visa à adequação do 

uso, controle e proteção do ambiente às aspirações sociais e/ou governamentais expressas em 

uma política ambiental através da coordenação, compatibilização, articulação e 

implementação de projetos de intervenções estruturais e não-estruturais. 

O gerenciamento ambiental, que é o conjunto de ações destinado a regular o 

uso, controle, proteção e conservação do ambiente e de avaliar a conformidade de situação 

corrente com os princípios doutrinários estabelecidos pela política ambiental. 

O Ministério do Meio Ambiente, através do Termo de Referência para a 

Elaboração dos Planos de Recursos Hídricos (2000), diz que: 
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a gestão de águas deve se dar a partir de um processo de planejamento 
envolvendo instituições públicas e privadas e a sociedade, fundamentado 
em um modelo de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tendo como eixo 
central a compatibilização entre a disponibilidade hídrica e a demanda de 
água pelos diferentes setores, sob a perspectiva de proteção e conservação 
desse recurso. 
 

Entretanto, verifica-se que o processo de gestão descentralizada e participativa 

prevista na lei é dificultada, porque a  sociedade que não está preparada para atuar em 

processos decisórios, por estar acostumada com a administração centralizadora e com a 

disponibilidade infinita dos recursos naturais (BARROS, 2000). 

 
 

2.2 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 
 

 

Aproximadamente 12% da disponibilidade de água doce do mundo localiza-se 

no Brasil. Esta água está irregularmente distribuída, com 80% concentrada na bacia 

Amazônica, onde residem 5% da população nacional. No nordeste, onde vivem 35% dos 

brasileiros, estão localizados apenas 4% dos recursos hídricos nacionais. No sul e sudeste, que 

concentram mais de 50% da população brasileira, a escassez surge principalmente devido à 

deterioração da qualidade da água, que inviabiliza a utilização de importantes mananciais, 

fazendo com que a oferta remanescente se torne insuficiente para fazer face às demandas. 

A abundância verificada em termos absolutos converte-se em uma escassez 

relativa, tanto por razões naturais, quanto pelo mau uso e ação deletéria do homem sobre o 

meio, como pela falta de ações políticas para uma efetiva gestão da água. 

A situação agravou-se na segunda metade do século passado quando a 

população triplicou. A esse crescimento populacional somam-se o rápido processo de 

industrialização e de urbanização verificado nesse período e a expansão da agricultura 

irrigada, aumentando consideravelmente as demandas por água (AZEVEDO; BALTAR, 

2000). 

Para Azevedo e Baltar (2000), o processo de gerenciamento de recursos 

hídricos para atendimento a essas demandas ocorreu. 

 

de forma centralizada, fragmentada e orientada para interesses econômicos e 
específicos, com ênfase no setor de geração de energia elétrica e, em segundo 
momento, no abastecimento de água nos centros urbanos. Esse modelo 
contribuiu para uma distribuição desigual da infra-estrutura de recursos 



 24

hídricos no país, concentrando investimentos federais nas regiões sul e 
sudeste, onde era maior o desenvolvimento econômico. 

 

Schöne (1997) relata que a partir dos anos 90 houve uma grande mudança nos 

procedimentos adotados quanto aos grandes empreendimentos hidrelétricos, citando o caso da 

Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), que enfrentou uma grande mobilização 

dos expropriados das áreas que hoje fazem parte do reservatório da Usina Hidrelétrica de 

Salto Caxias para que fossem concedidos investimentos e mitigados os impactos causados 

pela obra sobre a população atingida. Uma participação com responsabilidade coletiva, a luta 

dos representantes do grupo expropriado objetivava manter todos os trabalhadores na área 

rural. 

As experiências anteriores relacionadas com os empreendimentos hidrelétricos 

não levavam em consideração a vontade dos atingidos por barragens e sim o “princípio da 

utilidade pública”. Para a empresa COPEL, as concessões aos atingidos só foram atendidas 

como resultado da mobilização e participação pública (SCHÖNE, 1997). 

Segundo as diretrizes para o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 

Hídricos (2000), “considerando que a água é um bem mineral e que em certas condições da 

natureza ela é um bem energético (potenciais hidráulicos), a gestão desse bem comum, social 

e estratégico, indispensável à vida, deve ser tratada pelo governo e sociedade com a mais alta 

prioridade”. Para o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (2000), o 

gerenciamento de recursos hídricos deve estar apoiado em sólidos fundamentos legais, 

devendo-se sempre contar com um adequado apoio jurídico. 

O Código de Águas brasileiro, expedido pelo Decreto nº 24.643 de 10 de julho 

de 1934, aborda o assunto água sob os mais diversos aspectos e com uma surpreendente visão 

de futuro. A Lei 9.433/97 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, estabelecendo como instrumentos dessa 

política os Planos de Recursos Hídricos, o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, a 

Outorga dos Direitos de Uso dos Recursos Hídricos, o Enquadramento dos Corpos de Água e 

a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos. A Lei 9.984/2000 criou a Agência Nacional de 

Águas, cuja finalidade é a implementação da Política. 

A Lei 9.433/97, acima citada, estabelece meios legais e direciona a sociedade 

brasileira para um novo modelo de gestão de águas. A Lei, seguindo os rigores técnicos para o 

estabelecimento de uma Política, foi construída sobre os seguintes fundamentos: 

1.A água é um bem de domínio público; 
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2.A água é um recurso limitado, dotado de valor econômico; 

3.Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais; (deixa, portanto margem para que se 

defina em que situação fica caracterizada a escassez); 

4.A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas. Trata-se de um princípio de caráter técnico, que tem por objetivo 

maximizar o uso da água. Na maior parte dos rios e lagos esse princípio é 

atendido naturalmente; 

5.A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

6.A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e participativa e 

contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

A base desse fundamento é a transferência de funções e responsabilidades do 

poder público federal e estadual para as unidades hidrográficas. 

Mota e Aquino (2001) comentam que “a adoção da bacia hidrográfica como 

unidade territorial de planejamento e gestão das águas é uma tendência internacional e que 

tem mostrado resultados positivos, devido à possibilidade de divisão de bacias maiores em 

sub e micro-bacias hidrográficas”. 

O domínio das águas é o poder dado aos órgãos e instituições federais e 

estaduais para legislar sobre as águas. A Constituição Federal define que os cursos d’água e 

os lagos são de domínio da União ou dos Estados (e Distrito Federal).  Em seu artigo 20 

declara como bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 

domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e praias 

fluviais. 

No artigo 26 da Constituição Federal estão definidos, entre os bens do Estado, 

as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste 

caso, na forma da Lei, as decorrentes da União. Não existe água ou curso de água de domínio 

municipal. Neste sentido, o rio Iguaçu e o rio Ribeira, cujas bacias são tema do presente 

trabalho, são enquadrados como rios de domínio da União, por drenarem mais de um estado. 

Os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecidos pela 

Lei 9.433/97, já mencionados acima, podem ser assim descritos: 
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Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que visam a fundamentar e 

orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o seu gerenciamento. 

Tem como objetivo ser um instrumento de definição de estratégias de intervenção na bacia e 

servir de base para sua gestão de forma pactuada. Os planos devem contar necessariamente 

com a participação da sociedade civil, dos usuários de águas e dos órgãos públicos que atuam 

na bacia, não apenas no processo de elaboração e votação, mas na implementação das 

decisões. 

O Sistema Nacional de Informação sobre os Recursos Hídricos é um sistema 

de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e 

fatores intervenientes em sua gestão. Seus objetivos são: 

- reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação da 

qualidade e da quantidade dos recursos hídricos no Brasil; 

- atualizar permanentemente as informações sobre a disponibilidade e 

demanda de recursos hídricos em todo país; 

- fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos; 

O enquadramento dos corpos de água em classes é um instrumento de gestão 

que busca assegurar a qualidade de água necessária aos principais usos de uma bacia 

hidrográfica, através de ações que visem a atingir objetivos de qualidade, estabelecidos de 

forma participativa com os usuários e a população. 

A outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos é a autorização que o poder 

público dá a qualquer interessado para utilizar privativamente o recurso hídrico, desde que 

haja água disponível. Os usos de Recursos Hídricos sujeitos a outorga são: 

- desvio de águas superficiais; 

- captação de águas superficiais; 

- extração de águas subterrâneas; 

- lançamentos de efluentes; 

- aproveitamentos para potenciais hidrelétricos; 

- intervenções nos cursos d’água (reservatórios, diques, açudes, pontes). 

Este instrumento é aplicado no Paraná desde 1990, porém apenas no aspecto 

quantitativo. O controle qualitativo da água que também pode ser exercido pela outorga no 

caso dos lançamentos de efluentes, ainda não é realizado. 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos objetiva: 

I – reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de 

seu real valor; 
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II - incentivar a racionalização do uso da água; 

III - obter recursos financeiros para o funcionamento dos programas e 

intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. 

Até julho de 2000, as leis estaduais consideraram a água como um bem 

econômico e estabeleceram mecanismos para viabilizar a sua cobrança (CAMPOS, 2001). 

Mas o fato de ser adotado na política esse fundamento não implica a obrigatoriedade da 

cobrança. 

A Lei 9.433/97 também cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos e enumera como órgãos integrantes: 

I - Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

II - Conselho de Recursos Hídricos dos Estados e Distrito Federal; 

III - Comitês de Bacias Hidrográficas; 

IV - Órgãos dos poderes públicos federais, estaduais e municipais cujas 

competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; 

V - Agências de Água; 

Mais tarde, a Lei 9.984/2000, que criou a Agência Nacional de Águas, 

estabelece que a ANA integra o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Segundo Mota e Aquino (2001), os comitês de bacias hidrográficas são: 

 

criados para promover o gerenciamento das intervenções nessas áreas. São 
constituídos por representantes de Secretarias de Estado ou de órgãos e 
entidades de administração indireta, cujas atividades se relacionam com o 
gerenciamento ou uso da água, o planejamento estratégico e a gestão 
financeira, com atuação na bacia correspondente; representantes dos 
municípios contidos na bacia ; representantes da sociedade civil, na forma de 
universidades, institutos de ensino superior, pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, usuários das águas, associações especializadas em recursos 
hídricos, entidades de classe e associações comunitárias, todos com sede na 
bacia. Geralmente é assegurada a participação paritária dos municípios em 
relação ao Estado. 

 

Os comitês de bacia hidrográfica são órgãos colegiados integrados por 

representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, e dos Municípios cujos territórios 

se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação, dos usuários das 

águas da bacia e das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia 

(LANNA, 2000). 

Antes da criação dos comitês, o gerenciamento da água era feito de forma 

isolada por municípios e Estado. As informações estavam dispersas em órgãos técnicos e 
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ligados ao assunto e os dados não eram compatíveis. Era muito difícil obter acesso a 

informações concretas. Isso dificultava o planejamento sobre captação, abastecimento, 

distribuição, despejo e tratamento da água consumida e acarretava a realização de mega obras, 

concebidas de forma isolada, muitas vezes com desperdício de dinheiro público. A falta de 

políticas públicas integradas e eficientes para manejo dos recursos naturais provocou a 

degradação de muitos rios (www.rededasaguas.org.br/comite ). 

Os comitês de bacias hidrográficas (CBHs) são colegiados deliberativos e 

consultivos e atuam na área de sua unidade de gerenciamento, ou seja, na sua bacia, podendo 

atuar em mais de uma bacia. Uma das principais atribuições dos CBHs é aprovar os Planos de 

Bacias, nos quais são definidas as propostas de aplicação de recursos financeiros, além de 

programas e ações que visam promover a integração entre usuários das águas, a manutenção e 

recuperação dos recursos hídricos. 

É importante frisar que a Lei 9.433/97 representa, certamente, um avanço; que 

os comitês de Bacia, representativos da sociedade como um todo, autônomos e legítimos, 

podem proporcionar um salto de desenvolvimento no país, através de uma nova inter-relação 

social envolvendo o setor produtivo, governo e sociedade (BARROS, 2000). 

De acordo com a Lei 9.433/97, em seu artigo 38, as competências dos comitês 

de bacias hidrográficas são: 

- promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a 

atuação das entidades intervenientes; 

- arbitrar em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos 

recursos hídricos; 

- aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 

- acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 

- propor ao Conselho Nacional a aos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para 

efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de 

acordo com os domínios destes; 

- estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e 

sugerir os valores a serem cobrados; 

- estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, 

de interesse comum ou coletivo. 
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Para que os comitês de bacia possam efetivamente cumprir todas essas 

funções, uma série de condições não explicitadas pela Lei nº 9433/97 precisam ser atendidas. 

Elas estão associadas à disposição do governo de efetivamente descentralizar a gestão e à 

capacidade do organismo de efetivamente promover a participação, temas discutidos na 

próxima seção. 

 

 

2.3 DESCENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
 

 

A compreensão dos conceitos de descentralização e participação é essencial 

para o entendimento do processo de implementação dos organismos de gestão de água e solo 

no na Região Metropolitana de Curitiba e do modelo de gestão de recursos hídricos do 

Paraná. 

Segundo Jacobi (2000), a questão da descentralização se coloca hoje como 

uma das principais pré-condições para formular uma efetiva democratização do Estado. 

Conceitualmente o termo define transferência ou delegação de autoridade legal e política aos 

poderes locais para planejar, tomar decisões e gerir funções públicas do governo central. Se 

relaciona, portanto com a distribuição territorial do poder e implica delegação de autoridade. 

Segundo Smith (1985), citado por Jacobi (2000), a transferência de poder 

político através da descentralização dá-se das seguintes formas: 

Desconcentração – a redistribuição do poder decisório entre os vários níveis do 

poder central; 

Delegação – a transferência de responsabilidades e de poder do governo central 

para organizações semi-autonômas (órgãos públicos) que não são totalmente controlados pelo 

governo central, porém lhe são dependentes; 

Devolução – é a transferência de poderes do governo central para unidades 

subnacionais independentes. 

 

A descentralização em termos teóricos tem três objetivos gerais: obter mais 
democracia, mais eficácia e mais justiça social. A descentralização deve 
visar ao aprimoramento das relações intergovernamentais, capacitar os 
governos subnacionais para as funções que lhes são atribuídas e possibilitar 
o controle social da população organizada sobre o poder público (SMITH, 
1985 apud JACOBI, 2000). 
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Para Bohn (2003), a descentralização pode ser analisada sob o ponto de vista 

político e administrativo. 

Do ponto de vista político a descentralização ocorre por sermos um Estado 

Federal, com três instâncias de poder: o da União, o dos Estados e o dos municípios; que são 

autônomos, com capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração que 

implica na repartição constitucional de competências, conforme o artigo 23 e artigos 24 e 30, 

inciso II, respectivamente (BARROSO, 2002  apud BOHN, 2003 p.273). 

Ainda para Bohn (2003), descentralização administrativa implica: 1) atribuir 

personalidade política a um ente diverso da entidade matriz (União, Estados, Distrito Federal 

e municípios); 2) conferir ao ente descentralizado poderes de decisão em matérias específicas; 

3) estabelecer normas a respeito do controle que o poder central exercerá sobre o ente 

descentralizado. 

Como vimos anteriormente, um dos objetivos da descentralização é obter a 

efetiva democratização e para que ela ocorra se faz necessário que o processo seja 

participativo. 

Participar significa, segundo Ferreira (1986), fazer saber, informar, anunciar, 

comunicar, “ter ou tomar parte”. E de acordo com Bohn (2003), juridicamente, todos os 

fenômenos participativos são reconduzíveis a idéia geral de ter ou tomar parte nas decisões. 

Sendo assim, a idéia de Demo (1996) é que a qualidade da sociedade se retrata 

em seus canais de participação, no sentido das oportunidades e processos atuantes que levam 

ao fenômeno participativo autêntico. São cinco os canais de participação que podem ser 

experimentados: 

 

a) organização da sociedade civil – forma mais operacional de levantar 

cidadania e que puxa pela competência dos grupos (representatividade das 

lideranças, legitimidade do processo, participação da base e planejamento 

participativo auto-sustentado). 

b) planejamento participativo – formas de planejamento e administração sob o 

regime de auto-sugestão e co-gestão em conjunção com os Estados. 

c) educação básica – universalização do 1º grau é entendida como canal de 

participação, sua finalidade é política: aprende-se a ler, escrever e contar 

“saber das coisas” para poder ser menos objeto das prepotências e destino 

(perceber melhor o mundo). 
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d) identidade cultural e comunitária – para deixar de ser objeto o sujeito 

necessita de identidade que é constituída na história cultural da 

humanidade. Ela é parteira da participação, porque planta a fé do grupo em 

seu futuro já que viveu um passado válido. 

e) conquista de direitos – em teoria direitos são devidos incondicionalmente. 

Na prática precisam ser conquistados. 

 

Demo (1996) ainda diz que participação é um processo histórico de conquista 

das condições de autodeterminação. Só existe se é conquistada, é uma questão de educação de 

gerações.  

Segundo Abers (2003), a partir dos anos 90, surgiram no Brasil espaços de 

participação nos mais variados formatos: conselhos locais e nacionais, nas áreas de saúde, 

educação, meio ambiente e nas políticas de alocação de recursos orçamentários. Os critérios 

de qualidade de participação variam substancialmente entre esses grupos, mas todos parecem 

concordar que as políticas públicas serão mais eficazes quando os setores por elas afetados 

contribuírem para sua formulação. Algumas versões acrescentam a convicção de que a 

participação direta pode dar poder a grupos sociais que têm pouca influência sobre o processo 

de formulação de políticas públicas conduzidos por burocratas ou por tomadores de decisão 

eleitos. 

Selznick (1949), citado por Abers (2003), sugeria que,  

 

embora aparentasse o contrário, governos nunca devolvem poder a fóruns 

participativos. Desde então, inúmeros estudos de caso de experiências de 

participação têm mostrado que os governos não são inclinados a entregar 

poder de decisão, exceto para aqueles que já dispõe de tal poder. 

 

Abers (2003), baseado em estudos de dois tipos de planejamento participativo 

induzido pelo Estado, diz que tanto atores do estado quanto da sociedade precisam ter 

motivações para construir uma nova política participativa. 

Olson (1965), citado por Abers (2003), mostrou que os indivíduos tendem a 

considerar que não vale a pena participar de ação coletiva a menos que recebam recompensa 

direta. Mas inúmeros estudos demonstram que algumas pessoas participam de ação coletiva 

mesmo na ausência de tais recompensas. 
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A participação na política pública (gestão) é o diferencial, fazendo com que o 

cidadão passe a exercer atividades complementares àquelas desenvolvidas pelas instituições.A 

ênfase na participação e na responsabilidade coletiva são estratégias para a organização da 

sociedade em bases mais efetivas. 

A institucionalização da participação não deve substituir obrigações do estado, 

mas deve ser agente capaz de fazer com que a sociedade civil se dinamize, visando a redução 

de riscos que a ameaça.  Um exemplo é a Lei nº 9.433/97, que institucionaliza a 

descentralização e a participação social na gestão de recursos hídricos. 

A Lei nº 9.433/97 não prevê a continuidade da participação social. Ela destaca 

a necessidade da participação nos comitês de bacia hidrográfica, mas se a participação se 

encerra aqui, há apenas a transferência de responsabilidades e não a manutenção das 

responsabilidades coletivas até a solução dos problemas práticos (MUNIZ, 2002). 

Desta forma a descentralização gera maiores espaços para a participação de 

setores organizados da população na definição de gestão e políticas sociais com a criação de 

conselhos consultivos e deliberativos de caráter paritário em sua composição (HERMEGER, 

2002). Há evidências que os ideais da participação não são sempre realizados na prática e no 

caso do Paraná se questiona, se houve ou não uma democratização das decisões no processo 

de implementação dos organismos de gestão do Paraná. 

Abers (2000) apresenta três problemas da participação: 

1. Implementação – o poder público dificilmente dá poder aos que não tem 

poder, porque aqueles que possuem o poder inviabilizam a tentativa de sua 

transferência. 

2.  Desigualdade – como os espaços participativos são abertos, sem restrições, 

as desigualdades tendem a se reproduzir dentro dos espaços, pois quem tem 

mais recursos (sociais, políticos e econômicos) também tem mais 

capacidade de participar. 

3. Cooptação – o poder público tende a reter muito mais poder sobre 

informação do que os participantes, possibilitando a manipulação dos 

resultados, e definindo agendas, etc. 

Enfim, existe uma vasta literatura que levanta os problemas da participação e 

aqui será examinado se estes problemas apareceram no Paraná. 
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2.4 MODELOS EM TESTE NO BRASIL 
 
 
Para Costa (2003), os sistemas de gerenciamento de recursos hídricos nos 

estados brasileiros, se baseiam na legislação nacional e permitem identificar três blocos 

principais:  

1 – os fundamentos, objetivos e diretrizes de ação; 

2 - o modelo institucional; 

3 - os instrumentos de gestão. 

Os fundamentos, objetivos e diretrizes gerais de ação levam em consideração a 

gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos, por se tratar de um recurso 

escasso, dotado de valor econômico e cujas ações devem se articular com outros setores visto 

sua importância para a comunidade. 

O modelo institucional deve ser composto pelos conselhos estaduais e 

regionais como os comitês de bacia que são colegiados que tem poder deliberativo e devem se 

instalar nas unidades de planejamento e gestão, e as instâncias executivas das decisões, as 

agências de água. 

A uniformidade legal é aparente, pois surgem diferenças nos modelos 

institucionais que se adequam à diversidade física, biótica, institucional e cultural dos Estados 

que ainda se adaptam criando alternativas, de cunho técnico, econômico ou político. Alguns 

exemplos que demonstram essas alternativas são relatadas a seguir: o Ceará, o modelo 

pioneiro de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul como marcas da mobilização social 

e por último o Paraná, enfatizando a participação dos usuários.  

De acordo com Costa (2003), o Ceará, onde o clima é semi-árido, com pouca 

precipitação fluvial e elevada evapotranspiração do estoque das águas reservadas nos açudes, 

as prioridades sobre a utilização da água são negociadas em colegiados de usuários 

obedecendo a projeções relativamente confiáveis sobre a disponibilidade de recursos a curto e 

médio prazos. 

A água bruta é transportada a longas distâncias para atender a demanda nos 

maiores centros de consumo, atendendo o setor industrial e doméstico, exigindo a criação de 

mecanismos de negociação que permitem o aumento na eficiência de uso em que os setores 

com maior valor agregado efetuam pagamentos que subsidiam a redução ou suspensão de 

atividades como a irrigação para usuários com menos condições financeiras. Outro 

implemento foi fortalecer o associativismo local de pequenos usuários para facilitar as 
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negociações sobre o destino dos recursos hídricos. Neste caso a COGERH (Companhia de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos) tem ação em todo o estado e, além das bacias 

hidrográficas, opera nos sistemas de açudes e adutoras com demanda relativa à manutenção e 

operação.  

Outros organismos de gestão são: a secretaria de Recursos Hídricos, incumbida 

da concessão de outorgas e da sistemática de fiscalização, a SOHIDRA (Superintendência de 

Obras Hídricas) responsável pela construção de obras civis e a FUNCEME (Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) responsável pela coleta e sistematização de 

dados hidrometeorológicos. 

São Paulo foi o estado pioneiro na Estruturação do Sistema Estadual de 

Recursos Hídricos, aprovando sua legislação seis anos antes da Lei Nacional. Levando em 

consideração os principais problemas, as características geográficas e outras variáveis 

pertinentes aos recursos hídricos que drenam o estado, foram criadas vinte e duas unidades de 

planejamento e gestão (COSTA, 2003). 

Houve uma ação conjunta do governo do estado, do Secretário de Recursos 

Hídricos, Saneamento e Obras (SRHSO) e do Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(DAEE) na formação de comitês de bacia hidrográfica, compostos paritariamente, por terços 

do Estado, dos municípios e da sociedade civil. Foi constituído o Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (FEHIDRO), com recursos vindos do setor elétrico que paga pelo direito de uso da 

água, em valores anuais que montam R$ 35 milhões para financiar os comitês, os quais 

deliberam sobre a aplicação dos recursos, repassados mediante convênios entre o Estado e as 

prefeituras (COSTA, 2003). 

Os comitês recebem ainda apoio técnico do DAEE e da Companhia de 

Saneamento Ambiental – CETESB, responsáveis pelos relatórios anuais sobre a situação dos 

recursos hídricos em cada unidade de planejamento e gestão, que orientam a alocação dos 

recursos disponíveis e a definição de planos e programas de ação. Existem conflitos entre a 

atuação do Estado, que se sobrepõe a organizações regionais autônomas. 

Segundo Costa (2003), existe resistência, do setor industrial, representado pela 

FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), quanto a legislação que 

regulamenta a cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos. O segmento de usuários, 

principais contribuintes do sistema, são também representantes da sociedade civil, que, junto 

com a organização de defesa do meio ambiente, entidades profissionais, de classe, de ensino e 

de pesquisa, dividem um terço dos assentos no Conselho Estadual, nos comitês e nos 

conselhos de administração das futuras agências de bacia. Esse fator explica a redução no 
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vigor e na velocidade demonstrada inicialmente quando da implementação do Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos em São Paulo. 

O Rio Grande do Sul abriga o mais antigo Comitê do Brasil, na Bacia do Rio 

dos Sinos, com mais de treze anos. A sociedade se mobilizou nesta região em função da 

degradação das águas, ocasionadas pelas atividades urbano-industriais, próximos à grande 

Porto Alegre. Outros exemplos neste Estado são o Comitê do Rio Gravataí e o Rio Santa 

Maria, motivados pelos conflitos originados pelo cultivo do arroz irrigado por inundação.  

Neste Estado não se constituiu instituição específica para operar um sistema formal de 

outorgas de direito de uso de recursos hídricos, permanecendo a gestão das águas circunscrita 

como tópico dos processos de licenciamento ambiental (COSTA, 2003). 

Minas Gerais teve sua primeira lei aprovada em 1994, revisada em janeiro de 

1999 e conta com o IGAM (Instituto Mineiro de Gestão de Águas) operando a concessão de 

outorgas, respaldado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, o CEPAM. 

Tanto no Rio Grande do Sul como em Minas Gerais deve-se destacar a 

mobilização da sociedade, que foi a principal marca da estratégia para a implementação dos 

sistemas de gerenciamento de recursos hídricos.  

Segundo Costa (2003), em Minas Gerais o processo teve início com as “Pré-

Conferências das Águas”. As 17 bacias foram divididas em 34 unidades de planejamento e 

gestão. Hoje funcionam 12 comitês que cobrem uma área de cerca de 80% do território 

estadual. No ano de 2000, o IGAM empreendeu uma grande mobilização para a realização da 

“1ª Conferência das Águas em Minas Gerais”. Houve “Pré Conferências Municipais das 

Águas” com o envolvimento de equipes preparatórias, que identificaram lideranças regionais, 

prefeitos e representantes da sociedade civil organizada e fizeram um trabalho de 

sensibilização e mobilização social, que resultou na participação de mais de 4.500 pessoas. 

Estes, divididos em grupos de trabalho, elegeram 300 delegados para participar da “1ª 

Conferência das Águas”, que contou com mais de 500 ouvintes e impulsionou a formação de 

Comitês de bacia, quando perceberam seu potencial de representatividade junto aos processos 

de concessão de outorgas e à administração de conflitos regionais. Nas Pré-Conferências não 

se registrou um número expressivo de usuários. Apesar disso, o IGAM mantém interlocução 

próxima com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). 

O Paraná aprovou sua Lei Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 12.726/99) 

em novembro de 1999, sendo o último Estado entre os de maior desenvolvimento econômico 

a aprovar sua lei (Costa, 2003). A regulamentação foi acompanhada de estudos técnicos 

financiados pelo PROSAM. Um Grupo Técnico foi instituído pelo governo do estado, 
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composto por representantes de 17 instituições, dentre usuários de recursos hídricos, ONGs, 

universidades, entidades profissionais, prefeituras municipais e órgãos do estado, que 

trabalharam aproximadamente dois anos e que tiveram como resultado a mais completa 

regulamentação dentre os sistemas de recursos hídricos do país. 

São sete decretos articulados mutuamente, ordenados em dois conjuntos. O 

primeiro refere-se ao modelo institucional (CERH, dos comitês de bacia, das associações de 

usuários e demais organizações da sociedade civil e do poder público outorgante), e o 

segundo, aos instrumentos do sistema (dos procedimentos de outorga, do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos e da cobrança pelo direito de uso da água). Todos os decretos foram 

aprovados em dezembro de 2001 e publicados em fevereiro de 2002. 

O modelo paranaense era considerado bastante avançado, sendo que a 

instalação da Agência das Bacias do Alto Iguaçu e Alto Ribeira foi a primeira do país e 

contava com Conselho de Administração definitivo e com Diretoria Executiva, além de sede 

física e equipamentos de comunicação, transporte e informática. Esta entidade celebrou com o 

Estado do Paraná o primeiro Contrato de Gestão do país, em dezembro de 2002, formalizando 

as suas funções como Agência das bacias (COSTA, 2003), contrato este cancelado em 

meados de 2003.  

O modelo Paranaense era composto pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CERH), comitês de bacias e as Unidades Executivas Descentralizadas (UEDs), que 

exerciam o papel de agência de águas ou de bacias. 

A diferença no modelo paranaense em relação aos demais para Costa (2003) se 

dava em dois aspectos. Um deles é que os usuários têm as iniciativas e o papel dinâmico no 

sistema. O segundo é que o sistema paranaense faz uma divisão horizontal de trabalho, 

alterando composição e encargos em três níveis, com identidades e instrumentos próprios de 

ação: 

a) usuários como empreendedores, propõem e executam encargos de natureza 

executiva (plano e cobrança); 

b) a sociedade civil, presente nos comitês, exercendo a vigilância social; 

c) o Estado regula e arbitra conflitos a partir de sua posição no CERH; 

 

Costa (2003) alerta para dois aspectos da instalação do sistema paranaense: 

a) o modelo exige descentralização em favor dos usuários, o fortalecimento das 

funções públicas de regulação ambiental, monitoramento e fiscalização; 
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b) o sistema não garante mecanismos de incentivo à participação da sociedade 

civil e isso poderá ter como conseqüência o predomínio do papel dos grandes 

usuários; 

 

Para esclarecer melhor, as diferenças entre o modelo estadual e o nacional, 

verificamos a Lei 12.726/99, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e criou o 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Paraná, têm os mesmos 

fundamentos, objetivos, diretrizes e fundamentos que a Lei 9.433/97. 

A primeira diferença constatada entre a modelo nacional e o estadual está no 

artigo, 4º, inciso V, onde a lei estadual prevê a articulação da gestão de recursos hídricos com 

a gestão do uso do solo e o controle de cheias. 

No artigo 9º que fala do plano de bacia hidrográfica, inciso VI, prevê a divisão 

dos cursos de água em trechos de rio, com indicação da vazão outorgável em cada trecho. 

O artigo 22 que trata do Fundo Estadual de recursos hídricos, inciso IX, §3º diz 

que o gerenciamento operacional da aplicação de recursos hídricos do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (FHI/PR) reger-se-á por Contrato de Gestão celebrado entre o Estado do 

Paraná e Unidade Executiva Descentralizada, dentre as referidas no inciso IV e parágrafos 1º 

e 2º do Artigo 33 desta Lei submetido à prévia manifestação do respectivo comitê de bacia 

hidrográfica e à aprovação formal do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR). 

No artigo 33 que fala da composição do Sistema de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Paraná, inciso IV, as unidades executivas descentralizadas são 

estabelecidas como as agências de água e os consórcios e associações a elas equiparadas. 

Seguem três parágrafos: 

1) As Agências de Água, ademais de observar a limitação de custos disposta 

no parágrafo 5º do art. 22, deverão ter, quando instituída pelo Estado, 

personalidade jurídica própria, autonomia financeira e administrativa e 

organizar-se-ão segundo quaisquer das formas, permitidas pelo direito 

administrativo, civil ou comercial, atendidas as necessidades, características 

peculiares regionais, locais e setoriais, mediante autorização, em lei, ao 

Poder Executivo, que aprovará, por Decreto, os seus respectivos atos 

constitutivos a serem inscritos no registro público, na forma da legislação 

aplicável. 

2) Enquadram-se na condição de equiparados às Agências de Água, para 

efeitos desta lei, os consórcios ou associações regionais, locais e setoriais de 
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usuários de recursos hídricos legalmente constituídas, aos quais poderão ser 

delegados, por ato do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR), 

o exercício das funções, competências e atribuições inerentes às unidades 

executivas descentralizadas. 

3) O Poder Executivo disciplinará, mediante Decreto, na forma da legislação 

aplicável, o enquadramento de órgão subordinado e de entidade vinculada à 

Secretaria de Estado referida no inciso II deste artigo, bem como de órgão ou 

entidade, público ou privado, que a título de articulação, delegação ou 

cooperação, exerçam ações e atividades relacionadas com a formulação da 

Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH/PR) ou participem de seu 

gerenciamento. 

O artigo 37 estabelece que as Agências de Água, os consórcios ou associações 

intermunicipais de bacias hidrográficas e as associações regionais, locais e setoriais de 

usuários de recursos hídricos atuarão como unidades executivas descentralizadas, prestando 

apoio aos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica e respondendo pelo planejamento e pela 

formulação do Plano de Bacia Hidrográfica, bem como pelo suporte administrativo, técnico e 

financeiro, inclusive pela cobrança dos direitos de uso dos recursos hídricos na sua área de 

atuação e em parágrafo único define que a proposta de criação de consórcio ou associação 

intermunicipal de bacia hidrográfica ou de associação regional, local ou setorial de usuários 

de recursos hídricos, com a finalidade de equiparar-se às agências de água e exercer as 

funções, competências e atribuições inerentes às unidades executivas descentralizadas, de que 

trata o inciso IV, do artigo 33, desta Lei, dar-se á mediante iniciativa de usuários de recursos. 

hídricos, submetida à aprovação formal do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CERH/PR) e anterior constituição do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica, por ato 

próprio do governador. Iniciativa aqui deve ser levado ao pé da letra, isto é, uma UED só é 

aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos quando proposta por um grupo de 

usuários da respectiva bacia, e é a ela que cabe elaborar o plano de bacia. Como foi 

constatado ao longo da pesquisa de campo, foram estas características do modelo avançado do 

Paraná as razões para as mudanças de rumo empreendidas depois da troca de governo em 

2003. 

O Capítulo XI da Lei 12.726/99 trata da participação dos municípios e 

organismos civis na gestão de recursos hídricos: 

A participação dos municípios na gestão de recursos hídricos de acordo com o 

artigo 42, ocorre através da delegação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
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(CERH/PR) para aqueles municípios organizados técnica e administrativamente com 

interesses exclusivamente locais no gerenciamento de recursos hídricos que se situem 

exclusivamente em seu território. Essa delegação acontecerá por ato próprio observando os 

fundamentos, diretrizes e os instrumentos da Lei 12.726/99.  

Quanto às organizações civis de recursos hídricos de que trata o artigo 43, está 

explicitado o fomento do Estado à criação, implantação e funcionamento dessas organizações 

nos próximos 5 artigos. 

No artigo 43 são considerados habilitáveis para a participação da gestão de 

recursos hídricos em bacias hidrográficas do estado e em sub-bacias de rios de domínio da 

União cuja gestão a ele tenham sido delegadas, nos termos do parágrafo único do artigo 5º 

desta Lei: 

I. os consórcios e as associações intermunicipais de bacias hidrográficas; 

II. as associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos; 

III. as organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de 

recursos hídricos; 

IV. as organizações afins reconhecidas pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CERH/PR). E em parágrafo único define que para integrar o 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR) os 

consórcios, as associações e as organizações mencionadas neste artigo 

deverão ser legalmente constituídos, observada a legislação aplicável em 

vigor. 

O art. 44 declara que o Estado incentivará a formação de consórcios ou de 

associações intermunicipais de bacias hidrográficas, para o exercício das competências 

reservadas às unidades executivas descentralizadas a que se refere o inciso IV do artigo 33 

desta Lei, de modo especial nas regiões que apresentarem quadro ou situação crítica 

relativamente aos recursos hídricos, cujo gerenciamento deverá ser feito segundo diretrizes e 

objetivos especiais mediante a celebração de convênio de mútua cooperação e de assistência. 

Portanto as UEDs poderiam ser tanto consórcios como associações. 

No art. 45 está estabelecida a participação majoritária, de usuários de recursos 

hídricos nas associações civis, mencionadas no inciso II do artigo 43 para exercerem as 

funções, competências e atribuições inerentes às unidades executivas descentralizadas que de 

acordo com o artigo 33 compõe o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SEGRH/PR) para gerenciamento na área de atuação de seu respectivo Comitê de bacia 

Hidrográfica. Esse artigo ainda define como serão os contratos de gestão: 
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 §1º - As associações civis referidas neste artigo celebrarão Contrato de Gestão 

com o Estado do Paraná, representado por seu governador, com a 

interveniência das Secretarias de Estado do meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, do Planejamento e Coordenação Geral e da Fazenda, bem 

como os demais órgãos e entidades integrantes da Administração 

pública Estadual ligados á política e à gestão de recursos hídricos, para 

o cumprimento de funções inerentes ao gerenciamento de recursos 

hídricos de bacia hidrográfica do Estado e em sub-bacias de rios de 

domínio da União cuja gestão a ele tenham sido delegadas, nos termos 

do parágrafo único do artigo 5º desta Lei. 

§2º - Contrato de Gestão, para efeito desta Lei, é o acordo de vontades 

celebrado na forma prevista no parágrafo anterior, com a finalidade de 

assegurar às associações civis referidas no artigo, autonomia técnica, 

administrativa e financeira. 

§ 3º - Os critérios, as exigências formais e as condições gerais para a 

celebração do Contrato de Gestão, referido nesta seção, serão objeto de 

regulamento aprovado por Decreto do Governador do Estado. 

§ 4º Na hipótese de delegação pela União Federal ao Estado para o 

gerenciamento de bacia hidrográfica de recursos hídricos de seu 

domínio, o Conselho Estadual de Recursos hídricos (CERH/PR) poderá 

sub-rogar às associações civis previstas nesta seção e do gerenciamento 

da bacia, com a observância da celebração do Contrato de gestão e dos 

demais atos que se fizerem necessários para a consecução do 

instrumento delegatório. 

Para as Organizações Técnicas de Ensino e de Pesquisa com interesses na área 

de recursos hídricos, fica estabelecido no artigo 46 que, mediante convênio ou contrato 

poderão prestar apoio e cooperação ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SEGRH/PR) em ações e atividades de pesquisas, desenvolvimento tecnológico, 

capacitação de recursos humanos, treinamento de pessoal, informatização e prestação de 

serviços afins, compatíveis com a política e a gestão de recursos hídricos do Estado. 

A participação das Organizações Não Governamentais na Área de Recursos 

Hídricos segundo o artigo 47, com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da 

sociedade e das comunidades poderá ser credenciada perante o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR), na forma de ato próprio baixado pela 
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Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, após audiência ao Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR). 

No art. 48, está previsto que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CERH/PR), mediante proposta de comitê de bacia hidrográfica, poderá reconhecer outras 

organizações civis, legalmente constituídas e reconhecidas de utilidade pública, com 

interesses em recursos hídricos, para participarem, de forma auxiliar, no gerenciamento da 

respectiva bacia hidrográfica. 

O modelo paranaense, tal como concebido, foi questionado pelo governo 

estadual, gestão 2003-2006, devendo sofrer diversas alterações. De acordo com o Decreto 

Estadual 1651/2003, o Governo do Estado do Paraná estabeleceu a nulidade do contrato de 

gestão firmado entre o Estado do Paraná e a Associação dos Usuários das Bacias 

Hidrográficas do Alto Iguaçu e Alto Ribeira, levando em consideração o Parecer da 

Procuradoria Geral do Estado nº 170/2003, que aponta a inexistência de fundamentos legais 

que autorizem a delegação de atribuições da ANA a uma associação de usuários de recursos 

hídricos, mesmo que intermediada pelo Estado. 

O presente trabalho focaliza o surgimento dos organismos de gerenciamento de 

recursos hídricos e mananciais na Região Metropolitana de Curitiba, que integraram este 

modelo. 
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3- AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ALTO IGUAÇU E DO ALTO 

RIBEIRA 
 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO DAS BACIAS  
 

 

A Região Metropolitana de Curitiba está situada numa área abrangida, de sul 

para norte, por duas bacias hidrográficas: a bacia do Iguaçu e a bacia do Ribeira.  

Essa duas bacias por sua vez, fazem parte de duas unidades maiores, em nível 

de compartimentação regional, representadas pela bacia do Paraná e pela bacia Litorânea, 

respectivamente, conforme mostra a figura 1 a seguir. 

 

Figura 1: Rede Hidrográfica do Paraná, indicando a localização da área de estudo. Fonte: 

adaptado de I. Wons, 1994. 
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A declividade do relevo paranaense na direção oeste-noroeste faz com que 

92% de suas águas escoem para a bacia do Rio Paraná e as demais à bacia Atlântica (WONS, 

1994). 

A Região Metropolitana de Curitiba é composta por 25 municípios. Destes, 7 

não estão abrangidos na área que compõe as duas bacias, conforme mostra a figura 2. O 

contorno apresentado na figura corresponde à área de atuação do comitê do Alto Iguaçu e 

Alto Ribeira e engloba a região dos mananciais que são de interesse metropolitano, assim 

como as áreas das APAs e UTPs que serão apresentadas no capítulo 5. 

 

Figura 2: Região Metropolitana de Curitiba com a identificação da área de estudo. 
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3.2 BACIA DO ALTO IGUAÇU 
 

 

A bacia hidrográfica do rio Iguaçu é o maior complexo hídrico do Estado do 

Paraná, ocupando uma área de 55.024 km2. Suas nascentes se localizam na frente meridional 

da Serra do Mar, no território municipal de Curitiba, na divisa com São José dos Pinhais, e 

sua foz encontra-se no rio Paraná, a oeste do Estado. O Rio Iguaçu nasce na junção dos Rios 

Atuba e Irai. 

É o rio de maior extensão dentro do Estado, tendo um curso de 1.320 km, dos 

quais 366 km navegáveis, entre as cidades de Porto Amazonas e União da Vitória. Sobrepuja 

os demais pela sua largura de 400 a 1000 metros e pela profundidade que atinge oito metros. 

Em território paranaense, o Iguaçu recebe os seguintes afluentes: Vargem, 

Turvo, Potinga, Claro, Prata, Palmital, Areia e o Jordão que é o maior, com 120 km de curso. 

 

 
 

Figura 3: Área das bacias do Alto Iguaçu e do Alto Ribeira. Fonte: adaptado de SUDERHSA 
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Pela margem esquerda contam como principais afluentes: o Negro, que nasce 

na Serra do Mar, e que serve, em 350 km de seu curso, de limite entre o Paraná e Santa 

Catarina; o Jangada, o Irati, o Chopin, o Branco, o Capanema e o Santo Antonio 

(CAMARGO, 1998). 

A área geográfica de abrangência da Bacia do Alto Iguaçu, como mostra a 

figura 3, é de 3.662 k, composta pelas bacias hidrográficas dos rios formadores do Iguaçu até 

a confluência com o rio dos Papagaios, na divisa do município de Balsa Nova com o 

município da Lapa. Engloba total ou parcialmente os seguintes 16 municípios: Curitiba, 

Colombo, Quatro Barras, Piraquara, Pinhais, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, 

Mandirituba, Araucária, Contenda, Balsa Nova, Campo Largo, Campo Magro, Almirante 

Tamandaré, Lapa e Porto Amazonas. 

 

 

3.3 BACIA DO ALTO RIBEIRA 
 

 

O rio Ribeira nasce com o nome de Açungui, na Serrinha, município de Campo 

Largo, indo receber o rio Ribeirinha pela margem esquerda, na divisa dos municípios de Rio 

Branco do Sul com o Cerro Azul. Daí em diante toma o nome Ribeira até a sua foz na baía de 

Iguape no Estado de São Paulo. 

O seu curso é de 502 km dos quais 210 em território paranaense, desde a 

nascente até a foz do rio Pardo, e 292 km em território paulista, desde a foz do rio Pardo até a 

sua embocadura no Atlântico. 

O Ribeira, em território paranaense, possui os seguintes tributários: o 

Ribeirinha, o Turvo e o Itabirapuã, pela margem esquerda; o Santana, o Ponta Grossa, o do 

Rocha, o Grande e o Pardo, pela direita. Após a foz deste último passa a correr 

exclusivamente em território paulista (CAMARGO, 1998). 

A bacia hidrográfica do Ribeira tem uma área total aproximada de 28.306 km2, 

dos quais 9.129 km2 estão em território paranaense. A bacia do Alto Ribeira corresponde a 

2.371 km2 e engloba parcialmente os seguintes 9 (nove) municípios: Quatro Barras, Campina 

Grande do Sul, Bocaiúva do Sul, Colombo, Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré, Campo 

Magro, Campo Largo e Itaperuçu. Como se vê, 5 (cinco) dos municípios tem seu território 
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dividido entre as duas bacias hidrográficas: Quatro Barras, Colombo, Almirante Tamandaré, 

Campo Magro e Campo Largo (figura 3). 

 

 

3.4 GEOLOGIA 

 

 

Segundo Dalarmi (1995), a Região Metropolitana de Curitiba está dividida em 

dois grandes compartimentos geológicos, com parâmetros físicos conseqüentemente 

diferenciados: 

- Unidade de Rochas de Composição Granitóide do Embasamento Cristalino; 

- Unidade de Rochas Metamórficas do Grupo Açungui. 

A região de domínio do Grupo Açungui está majoritariamente dentro da área 

de abrangência da Bacia do Ribeira e a parte norte da Bacia do Iguaçu; o restante da Bacia do 

Iguaçu pertence ao Embasamento Cristalino. 

As características litológicas e estruturais são fatores determinantes na 

diferenciação do comportamento hídrico das duas unidades. Os pacotes metacarbonáticos da 

unidade metamórfica são constituídos, em sua maior parte, por mármores calcíticos e 

dolomíticos, intercalados com pacotes de composição silicatada, constituídos por filitos e 

quartzitos. 

O caráter diferenciador das Unidades de Rochas Metamórficas é a 

suscetibilidade à dissolução apresentada pelos mármores, por serem os mesmos compostos 

essencialmente de carbonatos de cálcio (calcita) e/ou cálcio e magnésio (dolomita). A 

exposição dos pacotes metacarbonáticos a um clima úmido, estabelecido a partir do 

Quaternário, em que predomina um superávit de água no balanço hídrico, ocasionou o 

desenvolvimento de condutos e canais de dissolução nestas rochas. Estes apresentam-se 

associados, principalmente, aos sistemas de fraturamentos gerados pelas diversas fases 

deformativas ocorridas durante a evolução geotécnica do grupo Açungui (DALARMI, 1995). 

Com o alargamento das fraturas pré-existentes nos mármores pelos processos 

de dissolução, houve um aumento no volume de vazios, incrementando, conseqüentemente, a 

capacidade de circulação e armazenamento da água no subsolo, a exemplo do que ocorre em 

outras áreas carbonáticas do Brasil. Dessa forma, a alimentação das descargas de base das 

drenagens superficiais da unidade do grupo Açungui apresentam valores significativamente 
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superiores aos verificados nas drenagens da unidade do Embasamento Cristalino, justificando 

o seu grande potencial em termos da disponibilidade de recursos hídricos (LISBOA; 

BONACIM, 1995). 

 

 

3.5 GEOMORFOLOGIA 
 

 

O Estado do Paraná, em sua maior parte, forma-se de um vasto planalto 

suavemente inclinado em direção noroeste, oeste e sudoeste. 

Segundo Reinhard Maack (1968), as terras paranaenses podem ser agrupadas 

em cinco regiões distintas: 

1- Litoral 

2- Serra do Mar 

3- Primeiro Planalto ou de Curitiba 

4- Segundo Planalto ou de Ponta Grossa 

5- Terceiro Planalto ou de Guarapuava 

A área em estudo abrange partes da Serra do Mar, primeiro planalto e segundo 

planalto respectivamente, conforme se depreende da figura 4. 

A Serra do Mar é originária da era pré-cambriana arqueozóico 

(aproximadamente 600 milhões de anos). É um conjunto cristalino constituído (no Paraná) de 

granito porfiróide, com coloração variando de branco-cinza a vermelho-intenso (RIZZI, 

1981). 

É uma enorme escarpa que separa o primeiro planalto (planalto de Curitiba) da 

região litorânea, apresentando altitudes superiores a 1500 m, atingindo, em certos pontos 

quase 2000m (Pico Paraná 1965m), decaindo rapidamente para o interior (RIZZI, 1981). 

A região do primeiro planalto é formada pelo embasamento cristalino, 

apresentando superfície mais ou menos ondulada e mantendo-se em altitudes que variam entre 

850 e 950 m, cuja largura varia de 70 a 80 km, terminando a oeste no contato com as 

primeiras camadas de sedimentos paleozóicos (340 milhões de anos), na escarpa voltada para 

leste, que se eleva a 250 m sobre o nível do primeiro planalto, conhecido como Serrinha 

(RIZZI, 1981). 
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A parte norte do primeiro planalto é profundamente entalhada pelos tributários 

do rio Ribeira, sendo transformada em uma paisagem montanhosa recente. Algumas 

elevações com rochas mais resistentes sobressaem do nível geral do planalto, formando relevo 

de estratos e rochas dobradas da série Açungui (pré-cambriano superior – proterozóica) 

(RIZZI, 1981). 

 

Figura 4: Mapa do relevo do Paraná, indicando a localização das bacias em estudo. Fonte: 

adaptado de I. Wons, 1994. 

 

Segundo Carvalho (1936), a pequena bacia sedimentar em que se localiza 

Curitiba foi classificada como da idade quaternária (aproximadamente um milhão de anos); é 

constituída por aluviões antigos do rio Iguaçu e seus afluentes de cabeceira; depósitos de 

argilas finas e plásticas, areia grossa por baixo e cascalho grosso nas bordas da bacia, 

revelando uma classificação natural pela água, de acordo com as densidades e dimensões do 

material carreado. 
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3.6 CLIMA 
 

 

A maior parte da área territorial do Paraná localiza-se na região de clima 

subtropical, em que dominam temperaturas amenas, e uma pequena parte encontra-se na 

região de clima tropical. 

 

Figura 5: Mapa do clima do Paraná, com indicação da área de estudo. Fonte: adaptado de I. 

Wons, 1994. 

 

De acordo com a classificação de Köppen, domina no Paraná o clima do tipo C 

(Mesotérmico) e, em segundo plano o clima do tipo A (tropical chuvoso), subdivididos da 

seguinte maneira: 

Af – Clima Tropical Superúmido, com a média do mês mais quente superior a 

22ºC e a do mês mais frio superior a 18º C, sem estação seca e isento de geadas. Encontra-se 

em todo litoral e na vertente oriental da Serra do Mar. 

Cfb – Clima Subtropical Úmido (Mesotérmico), com médias do mês mais 

quente inferiores a 22ºC e as do mês mais frio é inferior a 18ºC, sem estação seca, verão 

brando e geadas severas. Distribui-se pelas terras mais altas dos planaltos e das áreas serranas 

(Planalto de Curitiba, Planalto dos Campos Gerais, Planalto de Guarapuava, etc). 
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Cfa - Clima Subtropical Úmido (Mesotérmico), com média do mês mais 

quente superior a 22º C e a do mês mais frio inferior a 18ºC, sem estação seca definida, verão 

quente e geadas menos freqüentes. Distribui-se por todo norte, oeste, sudoeste do Estado, pelo 

Vale do Rio Ribeira e pela vertente ocidental da Serra do Mar. 

As Bacias do Iguaçu e do Alto Ribeira, conforme mostra a figura 5, estão 

situadas em clima subtropical úmido, mesotérmico, sem estação seca, com verões frescos e 

geadas severas, com temperatura média do mês mais frio inferior a 18ºC. 

 As precipitações médias anuais são de 1400 a 1500 mm, ocorrendo no mês de 

janeiro as maiores precipitações. 

 

 

3.7 VEGETAÇÃO 

 

 

O Paraná sempre foi conhecido, no cenário nacional, pela exuberância e  

 

Figura 6: Mapa da cobertura vegetal original do Paraná, indicando a área de estudo. Fonte: 

adaptado de I. Wons, 1994. 
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riqueza de suas matas, particularmente pelo pinheiro, seu símbolo.  

Porém a devastação desenfreada, ora devido à extração madeireira, ora devido 

às atividades agrícolas, trouxe prejuízos irreparáveis ao Estado (WONS, 1994). 

A vegetação original do Paraná pode ser agrupada em: Mata de araucária 

(regiões de altitudes superiores a 500m), Mata Atlântica (junto a Serra do Mar e Litoral), 

Mata Tropical do Norte e Noroeste (região de terra roxa) e a mata Pluvial Subtropical 

(altitudes inferiores a 500m). Como mostra a figura 6, predominam as florestas subtropicais 

pluviais com Araucárias Angustifólia em pequenas áreas de campo esparsos. 

A floresta subtropical pluvial reveste toda a serra do Mar, penetra 

profundamente no setor setentrional do primeiro planalto, acompanhando os vales do rio 

Ribeira de Iguape e seus afluentes Capivari, Pardo, Açunguí e Ribeirinha (MAACK, 1968). 

 

 

3.8 SOLOS 
 

 

De acordo com a origem, os solos do Paraná distribuem-se da seguinte 

maneira: 

- Solos sedimentares recentes que compreendem os solos arenosos e argilosos 

da planície litorânea e os solos formados pelas águas fluviais. 

- Solos sedimentares antigos, que são encontrados em duas regiões distintas: a 

primeira, ao norte de Curitiba, com solos resultantes de rochas calcárias, e a segunda, nos 

Campos Gerais, com solos formados pela decomposição de arenitos e folhelhos. 

- Solos de origem cristalina, que compreendem os solos resultantes da 

decomposição do granito e do gnaisse. Encontram-se junto a Serra do Mar e no Planalto de 

Curitiba. 

- Solos de origem eruptiva distribuídos pela maior parte do terceiro planalto 

paranaense. Compreendem os solos derivados dos grandes derrames de lavas (basaltos) 

ocorridos em eras passadas. O tipo mais comum denomina-se “terra roxa”, sendo muito rico 

para a agricultura. 

- Solos arenosos do noroeste que resultaram da decomposição do arenito Caiuá 

e das rochas eruptivas entremeadas com o mesmo. Devido à pouca consistência são 

extremamente vulneráveis à erosão. 
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Por esta descrição, deduz-se que, na área em estudo, os solos são sedimentares 

antigos (norte de Curitiba) e também de origem cristalina (junto a Serra do Mar). 

 

 

3.9 RECURSOS HÍDRICOS 
 

 

A disponibilidade hídrica e o potencial de exploração dos mananciais da RMC 

dependem das ações de controle de degradação sobre estas bacias (ANDREOLI et al, 2003).  

O Consórcio Geotécnica projetou para a SANEPAR, em 1992, um cenário em 

que considera o crescimento urbano sobre os mananciais e que somente serão 

desconsiderados como áreas de abastecimento público aqueles com pressões antrópicas, 

praticamente toda a disponibilidade hídrica do Altíssimo Iguaçu e Alto Iguaçu. Considera a 

recuperação do rio Palmital, o aproveitamento do rio Pequeno, a montante do distrito 

industrial de São José dos Pinhais. Prevê também utilização integral das bacias do Várzea, à 

montante da BR-116 e do Açungui e de 600l/s provenientes do aqüífero Cárstico 

(ANDREOLI et al, 2003). 

O cenário atual dos recursos hídricos aproveitáveis para a Região 

metropolitana de Curitiba define a perda de bacias mais sujeitas a pressões antrópicas, mas 

mantém as bacias mais importantes e estratégicas (Andreoli et al, 2003). Considera programas 

efetivos de conservação destas áreas. Neste cenário são retirados os seguintes mananciais: 

Altíssimo Iguaçu: as bacias incrementais dos rios Irai, Iraizinho, do Meio, 

Piraquara, Palmital, Itaqui e Pequeno, em decorrência da expansão da malha urbana (hipótese 

considerada pela JICA em 1995). 

Alto Iguaçu: retirados os rios Campina e Cerro Azul devido à influência da 

BR-376, que corta toda a extensão do divisor das duas bacias e da tendência à industrialização 

nas suas cabeceiras; retirada do rio Cotia e redução da bacia do rio Despique, em razão da 

intensa atividade agrícola, expansão da industrialização e para evitar influência do futuro 

oleoduto da PETROBRAS; redução do aproveitamento do rio das Onças na parte a jusante da 

BR-476; Rio Maurício em Mandirituba, a jusante da BR-116, em função do crescimento da 

área industrial e do cultivo da batata. 

No cenário de disponibilidade de Recursos Hídricos, considerou-se a 

existência de ocupação desordenada sobre os mananciais, mantendo-se apenas aqueles menos 
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sujeitos às pressões antrópicas em função da sua localização e da posição geográfica 

(Andreoli et al, 2003). Serão desconsideradas as disponibilidades hídricas: 

Altíssimo Iguaçu: exclusão do rio Irai, pela influência direta da conurbação da 

Região Metropolitana de Curitiba, que é recortada pelas rodovias BR-116 e pelo contorno 

Leste, pelo crescimento industrial e pelas ocupações irregulares em áreas insalubres mais 

baixas da bacia. Será excluída toda bacia incremental do Altíssimo Iguaçu, incluindo rio 

Itaqui na sua totalidade e a área da bacia do rio Pequeno a jusante do Distrito Industrial de 

São José dos Pinhais (BR277). Será considerada também a exclusão da bacia do reservatório 

do Irai com uma vazão de 1.500 l/s.  

Alto Iguaçu: Exclusão do rio das Onças onde pode haver intensificação da 

agricultura e por ter vazão pequena; o rio Maurício, por ser a bacia de concentração de 

irrigantes agrícolas. Também a exclusão das bacias do rio Cotia e porção da bacia do 

Despique. 

Bacia do Várzea: pelo crescimento das cidades e expansão industrial e do uso 

agrícola, mantém-se apenas as cabeceiras deste manancial. 

Aqüífero Karst: a previsão de exploração desse aqüífero é de 600l/s. 

A relação entre os cenários de disponibilidade hídrica, segundo Andreoli et al 

(2003), está relacionado com a perspectiva de aumento da demanda na região e pela 

disponibilidade hídrica restrita na RMC. 

Pelo cenário do Plano Diretor de 1992, a disponibilidade hídrica ficará 

preservada até o ano de 2.050. No cenário de manutenção da disponibilidade hídrica atual, os 

mananciais serão suficientes até o ano de 2.050 para o crescimento mínimo e até 2.040 para o 

crescimento máximo. Nas condições do cenário de disponibilidade de recursos hídricos, a 

inexistência de programas efetivos de conservação de mananciais toda a potencialidade das 

bacias indicadas seriam esgotadas entre os anos de 2.030 e 2.035 para o crescimento máximo 

e entre os anos de 2035 e 2040 para o crescimento mínimo (ANDREOLI et al, 2003). 

Além dos limites físicos imposto ao desenvolvimento pela degradação dos 

mananciais, há também a antecipação do cronograma de obras para captações mais distantes, 

determinando com isso maiores custos de implantação e operação dos sistemas (ANDREOLI 

et al, 2003). 

Como foi descrito anteriormente, o aqüífero Karst está localizado na Região 

Metropolitana de Curitiba, nos municípios situados ao norte de Curitiba, desde Campo Largo 

até Bocaiúva do Sul, e mais ao norte, até a divisa com o Estado de São Paulo, numa área total 

de 2.800k (ANDREOLI  et al, 1999). O aqüífero é formado por estruturas criadas pela 
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carstificação de rochas carbonáticas, resultando quase sempre em águas minerais alcalino 

terrosas. Estas estruturas estanques são compartimentadas por diques de diabásio, filitos e 

quartzitos. Estudos indicam sua reserva de capacidade de produção total estimada entre 7 e 14 

m3 /s. Suas principais características são a grande sensibilidade às agressões antrópicas e a 

fragilidade geotécnica provocada pelo processo natural de dissolução da rocha pela ação da 

água. Muitos dos compartimentos já estão com águas contaminadas. Já aconteceram muitos 

acidentes e danos em propriedades construídas em áreas sujeitas à carstificação, mostrando 

claramente a necessidade de cuidados especiais com relação ao uso e ocupação do solo e 

indicando a incompatibilidade com a urbanização. 

 

Tabela 1 - Disponibilidade hídrica dos mananciais na RMC 

 Cenário do Plano Diretor de 1992 Cenário Atual dos Recursos 
Hídricos Aproveitáveis em 1.999 

Ocupação Desordenada dos 
Mananciais 

 
Manacial Capac. Prod. Prod. Acum. Capac. Prod. Prod. Acum. Capac. Prod. Prod. Acum.

 Vazão (l/s) 

Aqüífero Karst 
600 600 600 600 200 200

Altíssimo Iguaçu 
8.100 8.700 4.500 5.100 3.200 3.400

Alto Iguaçu 
10.430 19.130 4.321 9.421 4.621 8.021

Rio da Várzea 
8.600 27.730 8.600 18.021 3.600 11.621

Rio Açungui 
13.952 41.682 13.952 31.973 13.952 25.573

 

Fonte: Andreoli et al, 2003. 
 

A região do Karst mais próxima de Curitiba foi incluída na Legislação de 

Proteção de Mananciais da Região Metropolitana de Curitiba. 

Segundo Lisboa e Bonacim (1995), o contexto populacional da Região 

Metropolitana de Curitiba, considerando-se uma taxa de crescimento médio de 2,91% ao ano, 

projeta uma demanda para o ano de 2015 de aproximadamente 10,02 m3/s, a qual representa 

um incremento de 5,10m3/s à vazão atualmente praticada de 4,92m3/s.  

O Karst aparece como alternativa para atendimento deste incremento de 

demanda, estando o mesmo em situação favorável no que tange ao potencial hidráulico e em 

relação ao ponto de abastecimento, além de apresentar melhores condições no que se refere ao 

aspecto de proteção ambiental comparado com as demais áreas da Região Metropolitana de 

Curitiba. 
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4 – A OCUPAÇÃO NAS BACIAS E A REGIÃO METROPOLITANA DE  

      CURITIBA 
 

 

4.1 HISTÓRICO 
 

 

Para o historiador Ruy C. Wachowicz (1995), existia no primeiro planalto uma 

série de núcleos de garimpeiros em meados do século XVII, instalados provisoriamente, 

vasculhando cascalho dos riachos à procura de ouro.  Segundo ele, conta uma tradição antiga 

que um membro de uma família conhecida de São Paulo desentendeu-se com o governador da 

capitania e fugiu, embrenhando-se nos Campos Gerais paranaenses, fundando uma vila. A 

lenda narra ainda que por se tratar de uma região úmida, os moradores da vila resolveram 

mudar-se e pediram ajuda a um cacique da tribo tingüi, que habitava a região, para indicar-

lhes o local mais apropriado. O cacique, depois de muita procura, fincou uma vara no chão, 

dizendo: Coré-etuba, isto é, “muito pinhão, aqui”. Dessa expressão do cacique tingüi surgiria 

o nome da capital paranaense (WACHOWICZ, 1995). 

Segundo o IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

(1997), a ocupação portuguesa do território que hoje compõe a Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC) começou na época em que as primeiras estradas atravessaram a Serra do Mar, 

em direção ao Ocidente, utilizando o caminho pré-cabralino do Peabiru, que se estendia por 

mais de 200 léguas da costa de São Vicente ao Rio Paraná, e passava na região do atual estado 

do Paraná, ao sul da Ribeira (Assungui). 

A utilização desse caminho possibilitou o conhecimento de diversas regiões do 

planalto paranaense, bem como a busca de ouro e de índios pelos portugueses promoveu a 

ocupação, no século XVII, do litoral de Paranaguá e dos campos de Curitiba.  

Castro Neto (2002) relata que essa gente chegava pelos Caminhos do Assungui 

e do Arraial Queimado (Bocaiúva), instalando-se na Borda do Campo (Atuba, Vilinha, Vila 

dos Cortes) junto às fraldas ocidentais da Serra do Mar e da Serra da Graciosa ou confluía ao 

Arraial Grande (São José dos Pinhais) pela estrada junto ao rio de mesmo nome, ou então 

passava por Campo Largo vindo pelo Caminho de Sorocaba. 
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Os que não quiseram viver sob a nova ordem imperante em Curitiba iam para 

Tindiquera, onde hoje fica a cidade de Araucária e que na época era uma aldeia dos índios 

tingüis (LYRA, 1994 apud CASTRO NETO, 2002). 

Outros locais, além dos arraiais, passaram a ser habitados por membros 

remanescentes de bandeiras que se fixaram durante o século XVII nas regiões do Barigüi, 

Botiatuva, Campo Magro, Passaúna e Uberaba, compondo a população do povoado de Nossa 

Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais (IPPUC, 1997). 

Quando, no início do século XVIII, o ouro deixou de ser um sonho de riqueza, 

muitos mineradores haviam saído para as Minas Gerais e Cuiabá. O Litoral de Paranaguá e os 

Campos de Curitiba passaram a constituir então uma única base geográfica para uma mesma 

comunidade regional que, embora prolongamento daquela paulista, podia ser denominada de 

comunidade paranaense. Ela se fixaria em torno das Vilas de Paranaguá e de Curitiba, e 

iniciaria sua expansão pelos Campos Gerais (IPPUC, 1997). 

Em 1668, o Capitão-mor Gabriel de Lara tomou posse da nova povoação, 

mandando erguer o pelourinho. Apenas 17 homens assinaram a ata do levantamento do 

pelourinho, chefes das famílias residentes no planalto, entre os rios Atuba e Barigüi (IPPUC, 

1997). 

Após 25 anos do surgimento do pelourinho, em 29 de março de 1693, 

organizou-se politicamente a vila de Curitiba, a pedido dos moradores. Os “homens bons” da 

vila escolheram seus eleitores e indicaram os componentes da Câmara Municipal, os juízes, o 

procurador da Câmara e o escrivão (WACHOWICZ, 1995). 

Em 1731, surge um novo ciclo econômico com a abertura do caminho das 

tropas ligando Viamão (RS) e Sorocaba (SP), o tropeirismo. Curitiba passou a ter melhor 

acesso a São Paulo e Províncias do Sul. A utilização do caminho de Viamão para o transporte 

de tropas de gado e mulas vindas do sul, passando pelos Campos Gerais e pelos Campos de 

Curitiba, proporcionou o surgimento de várias povoações originárias de “pousos” e “currais”, 

e incrementou outras já existentes, dando origem a diversas freguesias, vilas e cidades. 

Alguns municípios que hoje compõem a RMC, como Lapa, Campo Largo e Araucária, 

também se beneficiaram deste ciclo econômico, além de outros como Ponta Grossa, Rio 

Negro, Palmeira, Castro e Jaguariaíva (IPPUC, 1997). 

Em 19 de dezembro de 1853 foi instalada a Província do Paraná, ou seja, 

declarada a emancipação político-administrativo de São Paulo. O primeiro presidente foi 

Zacarias de Góes e Vasconcelos.  
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Embora os primeiros imigrantes da Europa tenham chegado ao distrito de 

Curitiba no início da década de 1830, a imigração se tornou realmente intensa a partir de 

1869. No Paraná, a imigração foi desde logo colocada no sentido de criar-se uma agricultura 

de abastecimento, ao contrário de outras regiões do império, onde a imigração se destinava a 

suprir a carência de mão-de-obra na grande lavoura de exportação. Além do remédio contra a 

decadência da produção agrícola, a imigração, já naquele momento, aparece como um fator de 

progresso agrário (IPPUC, 1997). 

Como os recursos da província não eram suficientes para atingir esse fim, as 

medidas tomadas pelo governo imperial foram muito bem recebidas pelas autoridades 

provinciais com o intuito de promover ou facilitar a imigração. Os frutos da orientação 

conjunta das autoridades imperiais e provinciais logo se fizeram sentir. A intensa atividade 

colonizadora atingiu sobretudo os terrenos dos arredores de Curitiba e de um modo geral o 

planalto curitibano, com o estabelecimento de numerosos núcleos coloniais situados a 

distâncias que variam de dois a três, seis, oito ou mais quilômetros, num raio de mais ou 

menos trinta quilômetros do centro urbano da capital paranaense (IPPUC, 1997). Esses grupos 

se estabeleceram ao norte da cidade, em colônias e também em localidades que hoje 

compõem a Região Metropolitana. 

A composição heterogênea dos grupos imigrantes estabelecidos nas colônias 

dessa área compreendia alemães, italianos, poloneses, em maior número, e franceses, suíços, 

ingleses e outros com efetivos menores. Os resultados satisfatórios alcançados na localização 

das cercanias de Curitiba atraíram ainda maior afluência de reimigrantes de outras regiões do 

Paraná e mesmo de outras Províncias, os quais se dispersaram pelas colônias já existentes, 

adquiriram terrenos particulares, ou ingressaram nas atividades artesanais e industriais da 

cidade (IPPUC, 1997). 

A imigração fez a população do município de Curitiba triplicar. Entre 1890 e 

1896, vieram 28.000 imigrantes. O aumento crescente da população em 1889 foi decisivo 

para que alguns locais ganhassem autonomia política, como Almirante Tamandaré, Araucária, 

Piraquara e Colombo e, em 1897, Cerro Azul. 

Entre 1940 e 1950, a população de Curitiba cresceu 28%, o conjunto dos 

municípios vizinhos apresentou um crescimento superior a 100%. Em 1951, Tijucas do Sul 

foi desmembrado de São José dos Pinhais e Contenda da Lapa. Na década seguinte foi a vez 

de Adrianópolis, Mandirituba e Agudos do Sul, Tijucas do Sul e Bocaiúva do Sul. Foram 

criados em 1961, durante o governo de Ney Braga, os municípios de Quatro Barras, 
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desmembrado de Campina Grande do Sul e Piraquara; Balsa Nova desligado de Campo Largo 

e criado Quitandinha no território de Contenda e Rio Negro (IPPUC, 1997). 

Em meados da década de 50, a malha urbana de Curitiba apresentava um 

desenvolvimento linear na direção nordeste-sudoeste. A BR 116, situada na região leste, 

servia como barreira, ainda que algumas manchas isoladas a ultrapassassem. Na década de 60 

a BR 116 foi ultrapassada e a cidade se expandiu em direção à região leste. Passou a existir 

um forte vetor de ligação com São José dos Pinhais, devido à ocupação do Vale do Rio 

Iguaçu. Os demais centros urbanos continuavam sem grande expressão. 

Nos anos 70, a malha urbana assumiu uma forma compacta e ovalada, no 

sentido norte-sul. A BR 116 ficou inserida totalmente dentro do espaço urbano. A criação das 

áreas industriais de Curitiba e Araucária e a instalação da indústria cerâmica em Campo Largo 

propiciou nova ocupação também a oeste. Foi observado um crescimento urbano notável em 

São José dos Pinhais, Piraquara, Araucária e Campo Largo (efeito da refinaria da 

PETROBRAS). Mesmo núcleos de expressão menor como Quatro Barras e Campina Grande 

do Sul passaram a ter porte compatível com a estrutura metropolitana e esse processo de 

expansão urbana obrigou a administração pública a tomar medidas no sentido de ordenar esse 

crescimento. 

 

 

4.2   A REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E SUA IMPORTÂNCIA 

ECONÔMICA 
 

 

A Região Metropolitana de Curitiba foi criada em 1973 através da Lei 

Complementar nº 14, que em seu artigo 1º estabeleceu as Regiões Metropolitanas de São 

Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Em seu 

artigo 2º, essa mesma Lei definiu que em cada Região Metropolitana haverá um Conselho 

Deliberativo e um Conselho Consultivo criados, por lei estadual. 

No artigo 5º da referida Lei foram definidos os serviços comuns aos 

municípios que integram a Região: 

I – planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; 

II – saneamento básico, notadamente abastecimento d’água, rede de esgotos e 

serviços de limpeza pública; 
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III – uso do solo metropolitano; 

IV – transportes e sistema viário; 

V – produção e distribuição de gás combustível canalizado; 

VI – aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental, na 

forma que dispuser a lei federal; 

VII – outros serviços incluídos na área de competência do Conselho 

Deliberativo por lei federal. 

A Região Metropolitana de Curitiba está situada na longitude 49º16’15 “e 

latitude 25º25’50”, localizada no 1º Planalto do Estado do Paraná, com uma área urbana de 

1.051,31 k  e uma superfície total de 13.040.76 k. Segundo a COMEC, a região ocupa posição 

privilegiada dentro do contexto do MERCOSUL, com fácil acesso aos centros econômicos do 

país. Conta com o Aeroporto, Afonso Pena único no país com terminal ferroviário e está a 90 

km do Porto de Paranaguá, o que facilita o escoamento rápido da produção. Ao crescente 

desenvolvimento industrial da região, soma-se uma constante preocupação com o meio 

ambiente, de modo a garantir a qualidade de vida da população (www.pr.gov.br/comec ) . 

A população da Região Metropolitana de Curitiba tem forte influência da 

cultura européia, 25,24% da população total do estado está na Região Metropolitana, sendo 

que 91,87% nas áreas urbanas. 

Na tabela 2 verifica-se o número total de habitantes da RMC, bem como a 

distância de cada município até Curitiba (capital), também está representado na referida 

tabela, a data de criação de cada município (por ordem de criação) e sua data de inclusão na 

Região Metropolitana de Curitiba. 

 

Tabela 2 – Municípios da Região Metropolitana de Curitiba 
 

Município População Área Densidade Distância 
da Capital 

Data de 
Criação 

Data de 
inclusão 

CURITIBA 1.587.315 433 k 3.665,85 0 km 29/03/1693 02/01/1974

CAMPO LARGO 92.782 1.192 k 77,84 32 km 02/04/1870 02/01/1974

LAPA 41.838 2.145 k 19,50 71 km 07/03/1872 08/03/2002

COLOMBO 183.329 199 k 921,25 19 km 13/01/1890 02/01/1974

PIRAQUARA 72.886 225 k 323,94 22 km 17/01/1890 02/01/1974

ARAUCÁRIA 94.258 466 k 202,27 27 km 11/02/1890 02/01/1974

CERRO AZUL 16.352 1.193 k 13,71 87 km 27/12/1897 29/12/1994

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 204.316 900 k 227,02 15 km 27/12/1897 02/01/1974

BOCAIÚVA DO SUL 9.050 832 k 10,88 40 km 16/03/1934 02/01/1974

ALMIRANTE TAMANDARÉ 88.277 276 k 319,84 17 km 10/10/1947 02/01/1974

RIO BRANCO DO SUL 29.341 835 k 35,14 33 km 10/10/1947 02/01/1974



 60

    

   

CONTENDA 13.241 324 k 40,87 48 km 14/11/1951 02/01/1974

TIJUCAS DO SUL 12.260 686 k 17,87 62 km 14/11/1951 29/12/1994

CAMPINA GRANDE DO SUL 34.566 601 k 57,51 31 km 07/02/1956 02/01/1974

ADRIANÓPOLIS 7.007 1.423 k 4,92 133 Km 25/07/1960 16/05/1995

AGUDOS DO SUL 7.221 145 k 49,80 73 km 25/07/1960 22/04/1998

MANDIRITUBA 17.540 348 k 50,40 45 km 25/07/1960 02/01/1974

BALSA NOVA 10.153 408 k 24,88 42 km 25/01/1961 02/01/1974

QUATRO BARRAS 16.161 170 k 95,06 31 km 25/01/1961 02/01/1974

QUITANDINHA 15.272 452 k 33,79 72 km 13/07/1961 02/01/1974

FAZENDA RIO GRANDE 62.877 173 k 363,45 19 km 29/01/1990 29/01/1990

TUNAS DO PARANÁ 3.611 623 k 5,80 87 km 30/04/1990 30/04/1990

ITAPERUÇU 19.344 288 k 67,14 37 km 09/11/1990 09/11/1990

DOUTOR ULYSSES 6.003 779 k 7,71 170 km 20/11/1990 29/12/1994

PINHAIS 102.985 61 k 1.688,28 7 km 18/03/1992 18/03/1992

CAMPO MAGRO 20.409 274 k 74,49 10 km 11/12/1995 11/12/1995

RMC 2.768.394 15.451 k 179,17  02/01/1974 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 
 
       - Municípios localizados nas bacias do Alto Iguaçu e Alto Ribeira 
 
 

A tabela 3 apresenta a taxa de crescimento anual da população da Região 

Metropolitana de Curitiba no período de 1996 a 2000. 

  
 
Tabela 3 - Crescimento Populacional dos Municípios da RMC – 1996-2000 

MUNICÍPIO 1.970 1.980 1.991 1.996 2000 TX. DE CRESC. 
ANUAL 96/00 (%)

ADRIANÓPOLIS 11540 11.096 8.935 7.339 7.007 - 1,15

AGUDOS DO SUL 5.432 5.200 6.076 6.443 7.221 2,89

ALMIRANTE TAMANDARÉ 15.299 34.168 66.159 73.018 88.277 4,86

ARAUCÁRIA 17.117 34.799 61.889 76.684 94.258 5,29

BALSA NOVA 4.704 5.288 7.515 8.745 10.153 3,80

BOCAIÚVA DO SUL 10.697 12.119 7.361 8.583 9.050 1,33

CAMPINA GRANDE DO SUL 7.891 9.798 19.343 31.444 34.566 2,39

CAMPO LARGO 34.405 54.839 72.523 82.972 92.782 2,83

CAMPO MAGRO*   16.392 20.409 5,63

CERRO AZUL 18.363 20.003 16.082 17.107 16.352 -1,12

COLOMBO 19.258 62.881 117.767 153.698 183.329 4,51

CONTENDA 7.224 7.556 8.941 12.332 13.241 1,79

CURITIBA 609.026 1.024.975 1.315.035 1.476.253 1.587.315 1,83

DOUTOR ULISSES***      4.991 5.662 6.003 1,47

FAZENDA RIO GRANDE***   25.065 45.299 62.877 8,54

ITAPERUÇU***     11.562 17.603 19.344 2,39

Continuação da tabela 2 – Municípios da Região Metropolitana de Curitiba 
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LAPA   40.150 40.938 41.838 0,55

MANDIRITUBA 11.036 15.452 13.271 15.218 17.540 3,61

PINHAIS**      89.335 102.985 3,62

PIRAQUARA 21.253 70.640 106.882 52.486 72.886 8,55

QUATRO BARRAS 4.066 5.710 10.007 13.901 16.161 3,84

QUITANDINHA 10.853 12.391 14.418 14.058 15.272 2,09

RIO BRANCO DO SUL 25.133 31.767 26.734 23.212 29.341 6,03

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 34.124 70.634 127.455 169.035 204.316 4,85

TIJUCAS DO SUL 7.848 7.992 10.213 11.559 12.260 1,48

TUNAS DO PARANÁ***   3.296 3.426 3.611 1,32

TOTAL 875.269 1.497.308 2.101.670 2.472.742 2.768.394 2,86

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 
* Município criado em 1995 
** Município criado em 1992 
*** Município criado em 1990 
 
       - Municípios localizados nas bacias do Alto Iguaçu e Alto Ribeira  
 

Concentram-se na Região Metropolitana de Curitiba 22,10% da população 

economicamente ativa do Estado. Na tabela 4 está apresentado o Produto Interno Bruto dos 

municípios da Região Metropolitana e a relação destes com o restante do estado. 

Tabela 4 - PIB dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba 

Municípios PIB PIB per 
capita População 

% em 
relação ao 

Estado 

% em 
relação a 

RMC 
CURITIBA 11.609.901.455,59 7.864,44 1.476.253 23,68 63,86

ARAUCÁRIA 2.079.135.821,02 35.328,57 76.684 5,52 14,90

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 1.237.232.712,02 7.319,39 169.035 2,52 6,81

PINHAIS 525.039.299,87 5.877,20 89.335 1,07 2,89

COLOMBO 433.091.665,71 2.817,81 153.698 0,88 2,38

CAMPO LARGO 400.385.579,86 4.825,55 82.972 0,82 2,20

RIO BRANCO DO SUL 284.273.781,38 12.246,85 23.212 0,58 1,56

ALMIRANTE TAMANDARÉ 224.037.031,47 2.505,73 89.410 0,46 1,23

BALSA NOVA 154.375.878,06 17.653,04 8.745 0,31 0,85

QUATRO BARRAS 91.444.453,96 6.578,26 12.901 0,19 0,50

FAZENDA RIO GRANDE 67.382.819,28 1.487,51 45.299 0,14 0,37

CAMPINA GRANDE DO SUL 66.023.617,66 2.099,72 31.444 0,13 0,36

PIRAQUARA 65.510.800,40 1.248,16 52.486 0,13 0,36

ITAPERUÇU 56.336.998,47 3.200,42 17.603 0,11 0,31

MANDIRITUBA 54.673.611,60 3.592,69 15.218 0,11 0,30

CONTENDA 44.895.815,68 3.640,59 12.332 0,09 0,25

CERRO AZUL 34.721.293,64 2.029,65 17.107 0,07 0,19

Continuação da tabela 3 - Crescimento Populacional dos Municípios da RMC – 1996-2000 
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TIJUCAS DO SUL 33.176.686,21 2.870,20 11.559 0,07 0,18

QUITANDINHA 30.504.553,97 2.169,91 14.058 0,06 0,17

AGUDOS DO SUL 15.943.229,55 2.474,50 6.443 0,03 0,09

BOCAIÚVA DO SUL 14.269.877,82 1.662,57 8.583 0,03 0,08

ADRIANÓPOLIS 13.287.732,65 1.810,56 7.339 0,03 0,07

DOUTOR ULISSES 8.793.910,19 1.553,15 5.672 0,02 0,05

TUNAS DO PARNÁ 6.082.483,20 1.775,39 3.426 0,01 0,03

TOTAL RMC 18.180.521.109,30 7.476,15 2.431.804 37,06 100,00

TOTAL PARANÁ 49.037.091.963,52 5.446,26 9.003.804 100,00 100,00

REPRESENTAÇÃO 37,08  27,01  

 
Fonte: IPARDES/IBGE 
       - Municípios localizados nas bacias do Alto Iguaçu e Alto Ribeira  

A Região Metropolitana de Curitiba desenvolve as atividades econômicas 

representadas na figura 7. A produção do setor agrícola está representada na tabela 5 (IBGE 

2000). 

Figura 7: Mapa da área de estudo com suas atividades econômicas. Fonte: Adaptado de 

SUDERHSA 

Continuação da tabela 4 - PIB dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba 
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Tabela 5 - Produção agrícola na Região  Metropolitana de Curitiba

Municípios Área  
Km²

População  
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Curitiba 430 1.587.315 X X X X X X X X X X

São José dos Pinhais 930 204.316 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Colombo 159 183.329 X X X X X X X X X X X X X  X

Pinhais 61 102.985 X X X X X X X X X X

Araucária 470 94.258 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Campo Largo 1252 92.782 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Almirante Tamandaré 266 88.277 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Piraquara 227 72.886 X X X X X X X X X X X X X X

Fazenda Rio Grande 121 62.877 X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lapa 2.094 41.838 X X X X X X X X X X X X X X X X X

Campina Grande do Sul 541 34.566 X X X X X X X X X X X X X X X

Rio Branco do Sul 820 29.341 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Campo Magro 268 20.409 X X X X X X X X X X X X X X

Itaperuçu 299 19.344 X X X X X X X X X X X X X X X X X

Mandirituba 401 17.540 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Quatro Barras 180 16.161 X X X X X X X X X X X X X X

Contenda 322 13.241 X X X X X X X X X X X X X X

Balsa Nova 346 10.153 X X X X X X X X X X X X X  

Bocaiúva do Sul 812 9.050 X X X X X X X X X X X X X X X X X

Tunas do Paraná 683 3.611 X X X X X X X X X X X X X  
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4.3 PLANEJAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA 
 

 

Segundo Fanini (1998), a COMEC (Coordenação da Região Metropolitana) foi 

criada no ano de 1975, através da Lei Estadual nº 6.517/74, para o trato das questões de 

interesse comum à região. Como competência da COMEC foram definidas atividades 

vinculadas à formulação e execução de políticas públicas ligadas aos interesses 

metropolitanos. 

O processo decisório ficou assentado sobre os Conselhos Deliberativo e 

Consultivo. O Conselho Deliberativo, como instância superior de decisão, era formado pelo 

Secretário de Estado e Planejamento, representando o Governador do Estado do Paraná, na 

presidência, e mais um representante de cada município da região metropolitana. 

A Lei nº 6.517/74 criou uma secretaria administrativa para dar suporte às 

atividades dos conselhos, responsável pelos aspectos técnicos e operacionais do processo de 

gestão metropolitana. Esta secretaria foi criada no âmbito da administração direta do estado, 

como órgão de regime especial vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento. As tarefas 

eram executadas por técnicos contratados pelo Governo do Estado, originando um “staff” 

próprio de planejadores e executores das políticas públicas metropolitanas (FANINI, 1998). 

A Lei Estadual nº 11.027/94 reformulou o órgão metropolitano alterando sua 

personalidade jurídica de órgão de Regime Especial da Administração Direta para Autarquia 

situada no campo da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual. Criou a Diretoria 

de Transporte Metropolitano e alterou a composição do Conselho Deliberativo, estabeleceu 

um organograma funcional para a secretaria Executiva, departamentalizando as áreas de 

produção técnica e administrativa do órgão. Essa reformulação não modificou o caráter de 

institucionalidade do órgão metropolitano. Foi mantido o processo decisório fundamentado no 

Conselho Deliberativo que, por sua vez, manteve a mesma distribuição de cadeiras entre os 

representantes do poder estadual e do poder municipal. O órgão metropolitano permaneceu 

atrelado administrativa e financeiramente ao poder executivo estadual assim como os demais 

elos institucionais com a sua ambiência externa permaneceram inalterados (FANINI, 1998). 

Segundo a COMEC (1999), quando da formulação do Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba em 1978, foram 

seguidas três premissas básicas: 
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- a preservação dos recursos hídricos e outros de caráter ecológico; 

- a geração de riqueza, através da otimização da exploração mineral e da 

exploração agropecuária, além do desenvolvimento industrial; 

- a melhor condição de vida da população metropolitana através da orientação 

do crescimento urbano e a criação de sub-centros regionais de forma a 

estruturar uma rede urbana hierarquizada de serviços e funções urbanas; 

As diretrizes metropolitanas delinearam um desenvolvimento urbano orientado 

para oeste, apesar dos maiores assentamentos urbanos da RMC na época estarem situados nas 

cabeceiras do Rio Iguaçu, áreas de mananciais de abastecimento público. Ao sul, as áreas de 

inundação do Rio Iguaçu impediam um crescimento contínuo da malha urbana metropolitana 

e, ao norte, a topografia ondulada foi considerada como inconveniente para a consolidação de 

espaços urbanizados (COMEC, 1999). 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região 

Metropolitana de Curitiba de 1978, foram feitos prognósticos do ponto de vista da economia 

regional e investido nas atividades de exploração mineral ao norte, na horticultura na direção 

nordeste/sudeste, à implementação da bacia leiteira ao leste e na exploração agrícola intensiva 

ao sul. 

Na questão industrial, o plano considerava que a RMC tem como suporte a 

cidade industrial de Curitiba, o centro industrial de Araucária e o Complexo Petroquímico da 

Petrobrás, além de boas condições em Campo Largo e São José dos Pinhais, onde a 

industrialização vem ocorrendo gradualmente, devendo ser estimulada principalmente na área 

de Campo Largo (COMEC, 1999). 

No Plano de Investimentos da Região Metropolitana de Curitiba de 1987, foi 

proposta a implementação de um grande programa de investimentos que priorizava a elevação 

de padrões urbanísticos de áreas que foram ocupadas espontaneamente e que apresentavam 

taxas de crescimento demográfico superiores às médias regionais. Para a estruturação urbana 

desses espaços, sua atuação era globalizante e visava às áreas institucional, sócio-econômica e 

físico-territorial. Subdividindo-se nos subprogramas de saúde, habitação e urbanismo, 

educação, cultura e esporte, transportes públicos, sistema viário, abastecimento alimentar, 

saneamento básico e meio ambiente, e aperfeiçoamento institucional. 

As análises e propostas de estruturação do espaço metropolitano foram 

elaboradas a partir da compartimentação da região em quatro áreas distintas: 
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- o centro expandido, entendido como a malha urbana central de Curitiba, 

centro polarizador de múltiplas atividades da RMC; 

- as áreas periféricas, resultantes do extravasamento da cidade pólo e que 

concentram a maior quantidade de problemas em relação ao resto da RMC, 

objeto principal das intervenções propostas; 

- sedes municipais, entendidas aqui como importantes na estruturação da 

RMC, já que o programa considerava que deveriam servir como pólos 

centralizadores de primeira instância, de acordo com o modelo proposto pelo 

PDI de 1978; 

- pequenas comunidades urbanas e área rural, áreas que em função de sua 

baixa densidade e caráter rural, se caracterizavam por uma certa 

independência em relação à estrutura urbana da metrópole. 

Essa análise permitiu uma identificação mais clara da concentração espacial 

dos problemas regionais localizados nas áreas periféricas. Curitiba contou ao longo dos anos 

com um planejamento exemplar, que de certa forma repercutiu numa intensiva urbanização 

das áreas periféricas, onde a legislação era mais fragmentada e permissiva, o cenário só foi 

alterado com o advento da Lei Federal nº 6.766/79, que regula o parcelamento do solo em 

áreas urbanas (COMEC, 1999). 

A gestão atual da região metropolitana está baseada num tripé que objetiva a 

interação entre a visão ambiental, a visão sócio-econômica e a visão de crescimento 

(COMEC, 1999). 

Segundo a COMEC (1999), as três visões apresentadas traduzem o conceito de 

desenvolvimento sustentado de Sachs (1993), onde estão incluídas as dimensões de: 

a) Sustentabilidade ecológica, que implica na utilização adequada dos recursos 

naturais e definição das regras para uma adequada proteção ambiental, 

concepção da máquina institucional, bem como escolha do conjunto de 

instrumentos econômicos, legais e administrativos necessários para assegurar 

o cumprimento das regras. 

Dentro desse princípio, situa-se a política de preservação dos mananciais da 

RMC, a execução do Programa de Saneamento Ambiental para a RMC e da criação do 

Sistema Integrado de Proteção dos Mananciais através da Lei 12.248/98 (COMEC, 1999), a 

ser discutida posteriormente. 
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b) Sustentabilidade Social que objetiva o desenvolvimento social de modo a 

melhorar substancialmente os direitos e as condições de amplas massas de 

população. 

Segundo a COMEC (1999), optou-se pelo acesso à moradia pelas populações 

de baixa renda como linha principal de ação. Enfocou-se três áreas de intervenção:  

- a abertura de novas áreas para urbanização intensiva em regiões sem 

comprometimento ambiental; 

- a urbanização e regularização fundiária de ocupações irregulares, de forma a 

resgatar a cidadania dessa população e a ocupação de vazios urbanos através 

de programas de parceria do poder público com a iniciativa privada. 

c) Sustentabilidade econômica, que avalia a eficiência econômica em termos 

macrossociais ao invés de utilizar critérios de lucratividade 

microempresarial. 

Optou-se por um processo de industrialização da RMC, com a geração maciça 

de empregos diretos e indiretos, com localização descentralizada, de forma a orientar a 

expansão urbana dentro dos vetores de crescimento que não comprometem o meio ambiente 

(COMEC, 1999). Para as áreas de preservação ambiental propôs-se a estruturação de 

programas voltados ao turismo, visto como atividade econômica compatível com a realidade 

dessas áreas de grande capacidade de geração de empregos (COMEC, 1999). 

d) Sustentabilidade espacial que é voltada a uma configuração rural-urbana 

mais equilibrada e a uma melhor distribuição territorial dos assentamentos 

humanos e atividades econômicas, com ênfase nas seguintes questões: 

- Acessibilidade da população, através da implementação do programa de 

integração de transportes, a efetiva estruturação da Rede Integrada de 

Transportes Metropolitanos – RIT, com a execução de terminais e 

equipamentos voltados à facilitação do acesso da população aos transportes 

públicos; 

- Apoio às políticas municipais de ordenamento do território urbano através da 

elaboração de seus planos de uso do solo; incentivo aos projetos de 

agricultura orgânica e usos conservacionistas do solo rural e estabelecimento, 

em conjunto com os organismos ambientais, de uma rede de reservas naturais 

e de biosfera para proteger a biodiversidade. 
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e) Sustentabilidade Cultural  traduzindo o conceito de ecodesenvolvimento em 

uma pluralidade de soluções particulares, que respeitam as especificidades de 

cada ecossistema, de cada cultura e de cada local.  

Para isso implementou-se o programa de ecoturismo, em que são exploradas as 

potencialidades locais através da valorização de sua cultura. Foram criados os circuitos de 

turismo rural, que através do resgate da cultura das etnias residentes em cada um, propõe 

roteiros de lazer à população. 

 

 

4.4 DESENVOLVIMENTO E MIGRAÇÕES 

 

 

Kleinke et al (1999), afirmam que, como todos os estados brasileiros, o Paraná 

também tem sua dinâmica migratória afetada pelo novo padrão migratório, no qual apenas 

algumas espacialidades que concentram população e atividades econômicas são referência 

para deslocamentos de menor distância, vindos de outras unidades da Federação ou do próprio 

Estado. Já não têm lugar os grandes movimentos migratórios orientados por oportunidades de 

trabalho que viabilizam a fixação de grandes fluxos de curta e de longa distância. Não se 

reproduzem mais no país, ou mesmo fora dele, demandas de mão-de-obra nas dimensões que 

atraíram e fixaram contingentes numerosos de trabalhadores. Na ausência de novas regiões de 

destino, a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) amplia-se como referência para 

importantes fluxos do interior, assim como de fora do estado. 

O conjunto formado pela Região Metropolitana de Curitiba, conforme mostra a 

figura 7, responde por mais de 90% dos migrantes intra-estaduais e por mais de 85% dos 

interestaduais que se deslocaram para a região metropolitana. E estão na região metropolitana 

os municípios que recebem e retêm a grande maioria de migrantes vindos de outras unidades 

da federação ou do próprio estado (KLEINKE et al, 1999). 

Os municípios da região metropolitana são as mais importantes áreas 

receptoras do Estado. Curitiba se destaca por uma condição peculiar de ser, ao mesmo tempo, 

amplamente receptora e expulsora na direção dos municípios contíguos. De todos os 

municípios paranaenses, Curitiba recebeu 80.965 migrantes, que representaram 41.4% do 

total da região metropolitana no período de 1986-91, e remeteu para os demais municípios da 
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região metropolitana 55.342, em sua maioria para Colombo, São José dos Pinhais, Piraquara e 

Almirante Tamandaré; remeteu outros 25.563 para o interior do Estado, de tal forma que, no 

balanço da migração intra-estadual, perfaz uma troca líquida negativa de –5.123 migrantes 

(KLEINKE et al, 1999). 

Kleinke et al (1999) ainda afirmam que não é Curitiba e sim o conjunto de 

municípios contíguos a ela que, de fato, constituem as áreas de fixação de migrantes. Vários 

municípios já recebem fluxos significativos dos demais municípios do Estado. Excluindo 

Curitiba, tem-se que o conjunto metropolitano recebeu da própria Região Metropolitana de 

Curitiba, no período 1986-91, 69.798 imigrantes, a maioria, de Curitiba. Essa sua condição 

receptora tem abrangência bem mais ampla uma vez que constitui frente significativa para 

deslocamentos diretos de outros municípios do Estado, revelando sua inclusão como destino 

de fluxos numerosos vindos do interior do estado. 

Os municípios de São José dos Pinhais, Colombo, Piraquara, Almirante 

Tamandaré, Araucária, Mandirituba e Campo Largo  têm em comum a condição de serem 

essencialmente receptores (KLEINKE et al, 1999). 

As trocas entre municípios da RMC permitem delimitar um conjunto de 

municípios entre os quais há nítidas relações que se diferenciam por uma maior intensidade de 

trocas migratórias. Esse conjunto estabelece entre si uma dinâmica de circularidade que revela 

a extensão da unidade metropolitana consolidada e expressa muito mais um movimento 

impulsionado pelo próprio mercado imobiliário do que atratividade de cidades distintas 

(KLEINKE et al, 1999). 

O desenvolvimento industrial da RMC, ocorre em áreas adequadas à 

implantação de zonas e distritos industriais, localizadas ao longo dos principais eixos viários. 

São exemplos disso a Cidade Industrial assentada em Curitiba, as áreas industriais de Campo 

Largo e Araucária e os quatro distritos implantados para a instalação de grandes indústrias: 

São José dos Pinhais, Campo Largo, Fazenda Rio Grande e Campo Largo. 

 

 

4.5  OS USOS DA ÁGUA E OS PROBLEMAS DECORRENTES 
 

 

O crescimento urbano, ao mesmo tempo em que contribui para a degradação  
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dos recursos hídricos, requer uma maior disponibilidade de água para abastecimento público. 

Existe uma grande concentração populacional, atividades industrial, comercial 

e de serviços onde se situa a região metropolitana de Curitiba. Os usos da água nas bacias do 

Alto Iguaçu e Alto Ribeira referem-se ao abastecimento público que é o maior uso, mineração 

nas várzeas do Iguaçu, uso nos processos industriais, alguma irrigação, dessedentação de 

animais e diluição de esgotos domésticos e industriais, além do aproveitamento hidroelétrico. 

Para o entrevistado representante do Ministério Público, a questão dos 

mananciais é a questão mais séria da Região Metropolitana de Curitiba, porque a expansão 

urbana e a densidade é absurda e se depende da água dos mananciais. 

A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos 

principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades. Para a manutenção sustentável 

do recurso água é necessário o desenvolvimento de instrumentos gerenciais de proteção, 

planejamento e utilização, adequando o planejamento urbano ao sistema hídrico. Tratamento 

especial diferenciado deve ser dado às bacias consideradas como manancial de abastecimento, 

pois a qualidade da água bruta depende da forma pela qual os demais compartimentos do 

sistema são manejados (ANDREOLI et al, 1999). 

Segundo a SUDERHSA (1997), o uso mais importante de água na região 

metropolitana é o abastecimento público e o esgotamento sanitário. Na região metropolitana 

existem três captações de porte nos rios Irai, Iguaçu e Passaúna, além de outras menores. 

Os esgotos sanitários ainda são lançados sem tratamento nos cursos d’água, de 

modo que, entre os rios formadores do Iguaçu e que são utilizados para abastecimento 

público, a qualidade é boa, mas no corpo principal do rio Iguaçu a qualidade apresentada vai 

de razoável a ruim. Apenas em Porto Amazonas se nota melhora na qualidade. 

Entre os formadores do Iguaçu utilizados para abastecimento público, os 

parâmetros normalmente se situam dentro dos limites de Classe 2, com exceção dos 

coliformes, fósforo total e às vezes DBO. Alguns apresentam teores de coliformes muito 

acima do recomendável para mananciais utilizados para abastecimento público. 

Por esta razão, a preservação dos mananciais de recursos hídricos desempenha 

papel relevante na formulação das estratégias de desenvolvimento para a Região 

Metropolitana de Curitiba (SCHUSSEL, 2000). A política de abastecimento público, transpôs 

em muito seu caráter setorial, tornando-se fator estruturante, uma vez que atribui 
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condicionantes de uso ao território. Dos dez municípios que formam a malha urbana, 

aproximadamente 41% do território da metrópole está sob forte pressão da ocupação urbana e 

industrial. Área essa que abriga bacias hidrográficas de mananciais em uso e futuros. 

Em 1992, a COMEC constatou que aproximadamente 5% da população estava 

em ocupações irregulares. Com a atualização dos dados em 1997, verificou-se que o 

percentual subiu para 12% da população morando irregularmente, sendo que em torno de um 

terço nas áreas de proteção de mananciais (SCHUSSEL, 2000). 

Segundo o entrevistado da EMATER, na visão dos técnicos da SANEPAR será 

necessário construir mais uma represa para abastecimento público, quando a população da 

região metropolitana chegar a 3 milhões. Então a idéia do Cinturão Azul, que prevê a 

construção de um conjunto de represas ao sul de Curitiba, entrará em vigor. Esse conjunto de 

represas desapropriará três mil agricultores e criará obstáculos para dez mil cidadãos. Atingirá 

uma área prioritariamente agrícola e uma colônia de poloneses de cento e dez anos em São 

José dos Pinhais. Segundo ele, existiriam outras alternativas como o Karst e a represa antiga 

da Voçoroca. 

Segundo Dalarmi (1995), calcado no Plano Diretor elaborado em 1994, foi 

desenvolvido o Projeto Básico de Engenharia dos Sistemas Produtores de água abrangendo, 

na época, um período de 20 anos, ou seja, até o ano de 2010. Foram elaborados estudos 

hidrológicos mais abrangentes para os mananciais a serem aproveitados nesse período, ou 

seja, dos reservatórios do Rio Iraí, do Rio Piraquara e do Rio Pequeno. 

O aproveitamento futuro refere-se a construção de barragens nesses 

mananciais, com a utilização inclusive das bacias incrementais e completando a abrangência 

do Plano Diretor. Posteriormente seriam utilizados, através de represamento, os rios 

Miringuava e Cotia/Despique. 

As barragens citadas não teriam apenas a função de reforço de abastecimento, 

serviriam também para controlar as inundações que ocorrem nas áreas de jusante. 

Para a entrevistada das ONGs, a questão da água sempre foi tratada com 

ingenuidade, não havia uma preocupação grande dos órgãos públicos quanto ao uso dos 

recursos hídricos. Quando já não era mais possível utilizar a água de um determinado rio, 

passava-se a captar de outro. Uma ingenuidade que gerou negligência baseada na fartura, pois 

havia muita água. 
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5- AS TRANSFORMAÇÕES NO PROCESSO DE GESTÃO DA ÁGUA E 

SOLO E DO MEIO AMBIENTE 
 

 

Neste capítulo apresentamos um histórico institucional da gestão ambiental no 

Estado do Paraná, como surgiram as instituições e que transformações sofreram, o Programa 

de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba, bem como suas obras e 

projetos e a criação dos organismos de gestão de água e solo. 

 

 

5.1 HISTÓRICO INSTITUCIONAL 
 

 

A gestão ambiental no Estado do Paraná, assim como em todo território 

nacional, teve início de forma centralizada e tecnocrática. Segundo o entrevistado da 

SUDERHSA, as instituições de gestão ambiental do Paraná surgiram a partir do DAEE 

(Departamento de Águas e Energia Elétrica), que na década de 40 tinha um projeto pioneiro 

de geração de energia elétrica a partir de motores a diesel. Um resumo de todo esse 

desenvolvimento institucional do Paraná está esquematizado na figura 8. A tabela 6, que pode 

ser observada simultaneamente, indica os governadores do Paraná desde 1996, permitindo 

assim verificar os mandatários das mudanças institucionais. 

Com a divisão do DAEE em duas empresas, a atividade de produção de 

energia elétrica passou para a COPEL (Companhia Paranaense de Energia), criada pelo 

Decreto Estadual nº 4.947/54 e a outra atividade passou a se chamar ARH (Administração de 

Recursos Hídricos), autarquia responsável pela gestão de recursos hídricos do estado com 

atribuições também no controle da poluição, regulamentada pelo Decreto Estadual 3209/73. 

Em 1963, através da Lei 4.684, foi criada a AGEPAR, Companhia de Águas e 

Esgotos do Paraná, também derivada do antigo DAEE e que, no ano seguinte, através da Lei 

4.878/64, foi transformada em SANEPAR, a Companhia de Saneamento do Paraná. Ainda de 

acordo com as declarações do entrevistado, o surgimento, em 1971, do PLANASA (Plano 

Nacional de Saneamento Básico), trouxe a exigência de sistemas estaduais de abastecimento e 
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esgotamento sanitário. Embora houvesse projetos prontos no Estado, a idéia de centralização 

mudava os rumos do saneamento. 

A mesma interpretação é verificada na entrevista do funcionário da 

SANEPAR: 

a gente percebia claramente que com o advento do Plano Nacional de 
Saneamento em 71, houve uma centralização muito grande nas questões de 
saneamento. O PLANASA tratava o Brasil como uma coisa só, do Rio 
Grande até o Acre. Começou a imperar a tecnocracia, fazia-se um projeto sem 
respeitar as diferenças regionais. Criou-se as empresas de saneamento que 
começaram a criar os seus grupos técnicos internos e que esses grupos se 
achavam os donos da verdade, o que eles faziam era o melhor. 

 
Em 1975, pela Lei Estadual 6.517/75 foi criada a COMEC (Coordenação da 

Região Metropolitana de Curitiba), no intuito de conforme o disposto na Constituição Federal, 

“Integrar e Organizar o Planejamento e a Execução de Funções Públicas de Interesse 

Comum” da população e dos municípios que compõem a Região Metropolitana de Curitiba. 

Funções públicas de interesse comum são aquelas que extrapolam o âmbito da competência 

municipal e passam a ser de interesse de mais de um município, como: Planejamento, 

Controle do Uso e Ocupação do Solo, Habitação, Gestão Ambiental, Abastecimento de Água, 

Manejo de Recursos Sólidos, Transporte Coletivo Intermunicipal. 

Paralelamente a esses órgãos existia o DEOE, Departamento de Edificações e 

Obras Especiais, criado pela Lei 4.662/62, e que deu origem a SUCEPAR (Superintendência 

do Controle de Erosão do Paraná) em 1976, pelo Decreto 1.623/76. O Paraná tem regiões de 

solo arenítico e que apresentam muitos problemas de erosão urbana e rural.  A SUCEPAR 

desenvolvia ações com o objetivo de sanar tais problemas. Mais tarde, em 1991, segundo o 

funcionário da SANEPAR, a SUCEPAR sofreu uma alteração de nome e função. Passou a 

chamar-se SUCEAM (Superintendência do Controle de Erosão e Saneamento Ambiental), 

que passou a dar enfoque mais ambiental para a questão da erosão. Não era apenas um 

sistema de engenharia ao combate da erosão, era um órgão extremamente especializado em 

drenagem urbana e em obras de combate a cheias. 

Segundo o entrevistado da SANEPAR, a SUCEPAR tinha função 

complementar a da SANEPAR, enquanto esta trabalhava com água e esgoto, a SUCEPAR  
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Figura 8: Instituições de Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos no Paraná 
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trabalhava com drenagem e lixo. Funcionava como apoio às prefeituras para escolha de áreas 

adequadas para destinação final, projetos de aterros sanitários e reciclagem. 

Também aparecem no processo de gestão ambiental do Paraná a EMATER, 

criada pela Lei. 6.969/77, e que absorveu as atividades da extinta ACARPA (Associação de 

Crédito e Assistência Rural do Paraná), e o BPFLO (Batalhão de Polícia Florestal) criado pela 

Lei Estadual 6.774/76, derivado também de uma outra instituição, a Polícia Florestal. 

O corpo de Polícia Florestal, subordinado à polícia Militar do Estado do 

Paraná, foi regulamentado através do Decreto Estadual 5.651/57. Com efetivo pequeno, era 

empregado na proteção dos Parques Estaduais de Vila Velha, Campinhos e Monge da Lapa e 

também no Parque Nacional do Iguaçu, considerado patrimônio da humanidade pela 

UNESCO. Cumpre as suas atribuições prioritariamente através da realização do policiamento 

ostensivo, com ênfase na ação preventiva, no sentido de orientar e dissuadir ações que 

representam transgressões à legislação ambiental.  

Dentro do papel reservado ao Estado, através do Sistema Estadual de 

Agricultura, a EMATER tem a missão oficial de “contribuir para a modernização da 

agricultura, para o desenvolvimento rural sustentável e para a promoção da cidadania e 

qualidade de vida da população rural”.(www.emater.pr.gov.br ). 

Em 1978, através do Decreto Estadual nº 5.956, foi criada a SUREHMA 

(Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente), que englobou a antiga ARH e 

toda a parte ambiental. A gestão de florestas foi incorporada ao ITC (Instituto de Terras e 

Cartografia) que havia sido criado em 1972 pela Lei Estadual nº 6.316, e que a partir de então 

passou a denominar-se ITCF (Instituto de Terras, Cartografia e Florestas), pelo Decreto 

Estadual 5.799/85. 

Com a mudança de governo, em seu primeiro mandato de 1991 a 1994 

(conforme tabela 6), Roberto Requião criou o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), pela Lei 

Estadual 10.066/92, que promoveu a fusão do ITCF e da SUREHMA. Esta mesma lei também 

criou a SEMA (Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), que tem a finalidade de 

formular e executar as políticas de meio ambiente, de recursos hídricos, florestal, cartográfica, 

agrário-fundiária, de controle de erosão e de saneamento ambiental. O IAP, órgão vinculado à 

SEMA, tem a responsabilidade sobre o monitoramento da qualidade ambiental (qualidade das 

águas, balneabilidade, gestão da qualidade do ar) e dos padrões estaduais de qualidade 

ambiental (www.pr.gov.br/iap). 
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Tabela 6– Governadores do Paraná e Prefeitos da Cidade de Curitiba 

Períodos Governadores  Partidos   Prefeitos 

01.01.2003   Roberto Requião PMDB PFL 
Cassio Taniguchi      
(96-00) e (01-04) 

01.01.1999  
 

01.01.2003 
Jaime Lerner PFL PFL 

Cassio Taniguchi      
(96-00) e (01-04) 

PFL 
Cassio Taniguchi      
(96-00) e (01-04) 

01.01.1995  
 

01.01.1999  
Jaime Lerner PDT 

PDT 
Rafael Greca         

(92-96) 

02.04.1994  
 

01.01.1995  
Mario Pereira PMDB PDT 

Rafael Greca         
(92-96) 

PDT 
Rafael Greca         

(92-96) 
15.03.1991 

 
02.04.1994 

Roberto Requião PMDB 

PDT 
Jaime Lerner         

(88-92) 

15.03.1987  15.03.1991 Álvaro Fernandes Dias   PDT 
Jaime Lerner         

(88-92) 

15.03.1987  15.03.1991 Álvaro Fernandes Dias PMDB PMDB 
Roberto Requião      

(85-88) 

09.05.1986 15.03.1987  
João Elísio F. de 

Campos 
PMDB PMDB 

Roberto Requião      
(85-88) 

15.03.1983 09.05.1986 José Richa MDB MDB 
Roberto Requião      

(85-88) 

15.03.1983 09.05.1986 José Richa MDB MDB 
Maurício Fruet        

(83-85) 

14.05.1982 15.03.1983  
José Hosken de 

Novaes 
ARENA ARENA 

Jaime Lerner         
(79-83) 

15.03.1979 14.05.1982 Ney A. de Barros Braga ARENA ARENA 
Jaime Lerner         

(79-83) 

15.03.1975 15.03.1979 Jaime Cannet Junior ARENA ARENA Saul Raiz 

11.08.1973 15.03.1975 
Emilio Hoffmann 

Gomes 
ARENA ARENA 

Jaime Lerner         
(71-75) 

04.07.1973 11.08.1973 João Mansur ARENA ARENA 
Jaime Lerner         

(71-75) 

23/11/1971 11.07.1973 
Pedro V. Parigot de 

Souza 
ARENA ARENA 

Jaime Lerner         
(71-75) 

15/3/1971 
 

23.11.1971 
Haroldo Leon Peres ARENA ARENA 

Jaime Lerner         
(71-75) 

31/1/1966 
  

15.03.1971 
Paulo Cruz Pimentel ARENA ARENA Omar Sabbag 
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Como o IAP incorporou a antiga SUREHMA, até a criação da SUDERHSA 

ele também tinha competência sobre os recursos hídricos, junto com a SEMA. 

Em 1994, através do Decreto Estadual 1.929/94, surge a SUDERHSA 

(Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental), 

autarquia da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Como ela teve sua origem na  

SUCEAM coloca em prática serviços técnicos de engenharia no controle da erosão e 

recuperação de áreas degradadas, executa obras de saneamento, desenvolve programas de 

resíduos sólidos e gerencia recursos hídricos superficiais e subterrâneos no Estado.  Coordena 

também as atividades relativas à coleta e destinação final de resíduos sólidos, desenvolvendo 

e executando projetos de aterros sanitários, programas de coleta seletiva de lixo urbano e de 

embalagens de agrotóxicos, em conjunto com os municípios aos quais fornece assistência 

técnica (www.pr.gov.br/suderhsa ). 

Para o entrevistado da SANEPAR, o fato da SUCEAM virar SUDERHSA não 

lhe agradou. Segundo ele, a SUCEAM era um órgão de execução, e a questão de Recursos 

Hídricos deveria ficar separada. Para ele a SUCEAM deveria ser mantida na Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, e a área de Recursos Hídricos deveria ir para o Meio Ambiente. 

Concluímos, portanto, que o Estado do Paraná buscou gerir as questões 

ambientais e os recursos naturais através dos muitos órgãos muitas vezes reformulados. Os 

órgãos em atuação hoje trazem, no seu bojo esta cultura institucional. 

 

 

5.2 O PAPEL ARTICULADOR DO PROSAM 
 

 

Nesta seção apresentamos o projeto oficial do Programa de Saneamento 

Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba (PROSAM), bem como seu papel na 

elaboração e implementação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Paraná – 

SGRH/PR e dos organismos de gestão de água e solo. 

O objetivo geral do PROSAM era prestar assistência técnica ao Brasil no 

desenvolvimento de uma abordagem de custo-benefício para controlar a poluição da água. O 

projeto também tinha propostas de reformas institucionais e de políticas para minimizar as 
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distorções de alocação (www.obancomundial.org). O PROSAM foi assinado pelo 

governador Roberto Requião em 1992 em seu primeiro mandato conforme mostra a tabela 6. 

O projeto consistia de investimentos e apoio institucional para componentes de 

controle de poluição hídrica em três das mais poluídas e congestionadas áreas metropolitanas 

do Brasil: Belo Horizonte, Guarapiranga em São Paulo e a bacia do Alto Iguaçu em Curitiba. 

Os sub-componentes incluem: o desenvolvimento e fortalecimento institucional, com sistemas 

de monitoramento e avaliação; o planejamento de políticas de regulamentação; estudos; 

regularização de cursos d’água, controle de enchentes e obras de drenagem; reabilitação da 

infra-estrutura básica de saneamento para a população de baixa renda; a coleta e 

armazenagem de resíduos sólidos; e fornecimento de esgotos, tratamentos de esgotos, 

drenagem pluvial e remoção de resíduos sólidos nas bacias fluviais 

(www.obancomundial.org) . Alguns resultados institucionais do PROSAM podem ser 

verificados na tabela 7. 

 

Tabela 7 – PROSAM e seus desdobramentos: entidades e arranjos institucionais relacionados 

à gestão de Recursos Hídricos na RMC a partir de 1992. 

Planejamento 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1. Gestão ambiental

2. Proteção e aproveitamento de mananciais
3. Recuperação ambiental do Alto Iguaçu

1992

   PROSAM

GTMG

CBH I/R

CERH

   CAT

UED

ÁGUA

   Uso do Solo / CGM

   

O componente nacional foi planejado para financiar a preparação do projeto e 

fornecer assistência técnica aos estados e instituições locais. As principais fontes poluentes 
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nas áreas de Guarapiranga e Curitiba foram identificadas como primordialmente domésticas, e 

os dois componentes foram planejados com essa premissa  (www.obancomundial.org).  

Dentre as principais ações do PROSAM na Região Metropolitana de Curitiba, 

segundo o Banco Mundial, destacam-se: 

 

Quadro 1 – Ações do PROSAM na Região Metropolitana de Curitiba 

 

Gestão Ambiental: 

a) Concepção e instalação de Modelo de Gestão de Recursos Ambientais da  Bacia do Alto 
Iguaçu. 

b) Desenvolvimento e Implementação de Plano de Ordenamento Territorial, para disciplinar o 
uso e ocupação do solo e impactos de drenagem na região. 

c) Educação Ambiental para perenizar as intervenções do programa. 
 

Proteção e aproveitamento dos mananciais: 

a) Construção da barragem do Rio Irai, com vazão de 1.500l/s. 
b) Implantação de serviços de coleta e tratamento de esgoto nas regiões de mananciais e 

relocação de 3.400 famílias das áreas de risco de enchentes ou que prejudiquem a qualidade 
dos mananciais. 

c) Recuperação da vegetação ciliar e construção de parques lineares, para preservação dos rios 
da região. 

 

Recuperação ambiental do Alto Iguaçu: 

a) Obras hidráulicas e construção do parque do Alto Iguaçu, para recuperação e preservação da 
várzea do rio Iguaçu e controle de cheias. 

b) Melhoria da drenagem em áreas sujeitas a inundações. 
c) Implantação da rede de coleta de esgoto sanitário e de estações de tratamento de efluentes. 
d) Ampliação do serviço de coleta e melhoria das condições da destinação final de resíduos 

sólidos e hospitalares.  

 

As ações do PROSAM foram acompanhadas por auditorias de organização 

não-governamental idealizadas pelo Fórum das Entidades Ambientalistas da região 

Metropolitana de Curitiba. Dentre o conjunto das oito ONGs do Fórum, A Mater Natura foi 

escolhida para firmar contrato com a secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 

Geral – SEPL, para exercer a coordenação técnica e a gerência da auditoria. 

Entre abril de 1995 e maio de 1998, o projeto realizou o acompanhamento 

sistemático do planejamento e da execução dos subprojetos do PROSAM, cumprindo uma 

dupla função: preventiva, prognosticando os riscos possíveis em diferentes cenários, e 

corretiva, diagnosticando problemas e propondo soluções, a partir dos próprios objetivos 
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traçados pelos projetos, analisados sob o ponto de vista dos interesses, presentes e futuros, de 

toda comunidade envolvida (www.maternatura.org.br).  

Os projetos componentes do PROSAM de acordo com a Mater Natura, foram 

agrupados em três grandes áreas de atuação, segundo seus objetivos: 

a) Projetos para Estruturação da Base de gestão (PEB) – ações que visam 

capacitar órgãos públicos que atuam na bacia do Alto Iguaçu para gerenciar 

adequadamente a ocupação dos mananciais e preparar a população para um 

convívio equilibrado entre as atividades humanas e os recursos naturais; 

b) Projetos para Melhoria Ambiental (PMA) – ações que promovam o 

reordenamento territorial da região dos mananciais, com vistas ao uso e 

ocupação do solo urbano e rural; 

b) Projetos de recuperação Ambiental (PRA) – ações destinadas a sanear e 

recuperar o ambiente. 

Subprojetos auditados: 

PMA-07 – Áreas verdes – junho a novembro de 1995; 

PRA-04 – Resíduos Sólidos Urbanos – junho a outubro de 1995; 

PRA-02- Drenagem Urbana – abril a setembro de 1996; 

PRA-03 – Esgoto Sanitário – abril a outubro de 1996; 

PMA-03 – Infra-estrutura Urbana e Reordenamento Territorial em Áreas de 

Mananciais – abril a novembro de 1996; 

PRA-01- Parque e Controle de Cheias do Alto Iguaçu – novembro de 1996; 

PMA-01- Reservatório e Canal de Desvio do Rio Iraí, com ênfase na 

verificação e análise das medidas recomendadas pelo EIA/RIMA da Barragem do Irai (1992) 

e pelo relatório Diretrizes para o Manejo Ambiental do Reservatório do Irai (1996) – 

novembro de 1997 a fevereiro de 1998 (www.maternatura.org.br).  

Os investimentos do PROSAM foram da ordem de US$ 251,8 milhões. Desse 

montante, US$ 205,8 milhões referem-se ao acordo com o BIRD (US$ 109 milhões de 

empréstimo e US$ 96,8 milhões de contrapartida do estado, da prefeitura de Curitiba e da 

SANEPAR). Outros US$ 46 milhões foram gastos pelo Estado em desapropriações 

(www.obancomundial.org).  

Estiveram envolvidos no desenvolvimento das ações do PROSAM a 

SANEPAR, a prefeitura Municipal de Curitiba, a Coordenação da Região Metropolitana de 
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Curitiba – COMEC, a Secretaria de Estado e Meio Ambiente – SEMA, o Instituto Ambiental 

do Paraná – IAP e a Superintendência de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental – SUDERHSA (www.obancomundial.org). Contratualmente, o 

PROSAM tinha o prazo de conclusão dos trabalhos definido para dezembro de 1997. O 

Governo do Estado do Paraná negociou junto ao Banco Mundial sua prorrogação. O 

PROSAM foi fechado em dezembro de 2002 (www.obancomundial.org). 

De acordo com o entrevistado da COMEC, o PROSAM foi derivado de um 

plano chamado na década de 80 de “Plano das Águas”. A COMEC, como agência de 

planejamento, junto com várias instituições, que tinham os “mananciais” como anseio, 

algumas preocupadas em preservar, outras em cumprir a legislação e que por estar em área de 

mananciais não poderiam expandir territorialmente, iniciando assim o plano das águas. Esse 

plano era um programa para ir buscar financiamento, do qual surge então o PROSAM. 

As obras previstas no PROSAM eram os Projetos de Melhoria Ambiental - 

PMAs e os Projetos de Recuperação Ambiental - PRAs, mencionados anteriormente. Mas 

havia também programas de cunho institucional como o PDI (Plano de Desenvolvimento 

Integrado da Região Metropolitana de Curitiba), o PPART (Plano de Proteção Ambiental e 

Reordenamento Territorial), o Plano de Monitoramento e Fiscalização e o Macrozoneamento 

do Aqüífero Karst. 

Já no acordo de empréstimo do PROSAM para o Paraná estava especificada, 

em cláusula contratual, a instituição de uma autoridade para gerir a bacia do Alto Iguaçu e que 

deveria ser auto-sustentada financeiramente. 

Segundo o entrevistado da Agência de Água das bacias do Alto Iguaçu e Alto 

Ribeira, o processo de discussão sobre a gestão de recursos hídricos no Paraná começou em 

1990. Segundo ele: 

 

tive a oportunidade de coordenar esse projeto, que chamava-se PQA e dele 
resultaram quatro acordos de empréstimos no Brasil, três que nós chamamos 
de programas experimentais e um que foi chamado de componente nacional. 
Os programas  experimentais eram os da Bacia do Guarapiranga em São 
Paulo, da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do Alto Iguaçu e Região 
Metropolitana de Curitiba. Para o componente nacional, a idéia era olhar o 
que estava dando certo ou errado nas experiências e montar outro programa 
em outras bacias. 
 

Embora fosse um programa de governo, segundo o diretor da Agência de 

Água, tinha uma unidade de gerenciamento e mesmo estando ligado à secretaria de 
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planejamento, o PROSAM andava meio sozinho, com consultoria e a secretaria do meio 

ambiente esteve completamente ausente dessa discussão.  

Em 1992 não se sabia ainda o que era o sistema de gerenciamento de recursos 

hídricos, mas o Banco Mundial queria um sistema específico para a gestão de recursos 

hídricos e a cobrança da água (entrevistado da Agência de Água do Alto Iguaçu e Alto 

Ribeira). Segundo o mesmo entrevistado 

 

os estudos institucionais iniciaram em 1993, no governo Requião. Em 1994 
fui chamado pelo governo do Estado a participar de um grupo de consultores 
que pensariam o modelo de gestão aqui do Paraná. Começamos a trabalhar e 
olhar o que estava acontecendo no país. A Lei 9433/97 estava tramitando no 
congresso como projeto de lei e olhávamos com descrença. 
 

Para o entrevistado da COMEC, que foi coordenador do PROSAM no âmbito 

da COMEC, existiam dentro da gerência do programa PROSAM, várias coordenações, 

chamadas de coordenações setoriais. Cada instituição executora do programa tinha sua 

coordenação, por exemplo: SUDERHSA, SANEPAR, IAP e COMEC. 

Segundo a entrevistada representante das ONGs, o PROSAM foi assinado pelo 

Requião (gestão 1991 a 1994, conforme tabela 7), mas com a transição de governo as obras 

previstas demoraram. Nesse mesmo período houve a aprovação por parte do governo da 

instalação da Renault na bacia do Alto Iguaçu, bacia essa que era objeto do PROSAM. A 

liberação da instalação da Renault causou impacto prejudicial ao projeto que visava 

justamente proteger os mananciais dessa bacia. Sendo assim, a “tábua de salvação” do projeto 

segundo ela, passou a ser então a lei de recursos hídricos, porque o projeto tinha um conjunto 

ambicioso de programas, tanto de melhoria ambiental como de obras, mas com execução 

ruim. Uma das obras discutíveis na visão da ambientalista foi a construção do canal 

extravasor (parte do PRA 01), que foi realizado sem estudo de impacto ambiental, tratando-se 

apenas de um “buraco” para recolher água. 

Em 1994, o já eleito governador Jaime Lerner recebeu uma carta do Banco 

Mundial dizendo que existia esse programa e que o recurso estava disponibilizado há dois 

anos e que poderia ser cortado. 

No início de 1995, a Região Metropolitana de Curitiba enfrentou uma enchente 

que deixou 7.500 famílias desabrigadas. Emergencialmente o governo desenvolveu obras de 

controle de cheias com projetos que já deveriam ter sido executados. Usou-se os recursos do 
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Banco Mundial para o canal extravasor, que era uma canalização paralela ao leito natural do 

Rio Iguaçu como mecanismo para baixar o nível das águas. Isso serviu de “empurrão” para 

todos os demais projetos do PROSAM. O governo começou a atacar as “coisas” 

emergenciais, enchentes, recuperação ambiental e a parte institucional foi ficando para depois. 

O entrevistado da EMATER (também presidente da CAT do Irai) conta que 

desenvolveu um projeto no âmbito do PROSAM chamado Circuito Italiano de Turismo Rural. 

Segundo o entrevistado, ele coordenava o projeto PMA02, de Uso Conservacionista do Solo 

fazendo um estudo para diminuir o impacto ambiental, com ênfase nos recursos hídricos. O 

PROSAM apoiava os agricultores em quatro grandes linhas, duas individuais e duas coletivas. 

Na região de Curitiba, existem muitos produtores de hortaliças que segundo a 

EMATER faziam a limpeza e classificação na beira do rio, liberando resíduos agro-químicos. 

Através do programa desenvolveu-se um lavadouro de olerículas, de uso coletivo, 

ambientalmente correto, onde passou a ser feita a limpeza e classificação. Também foi criada 

outra estrutura coletiva, o abastecedor comunitário, para os agricultores que utilizam 

agrotóxicos. 

No que se refere aos equipamentos individuais previstos no PROSAM, foram 

construídos tanques de piscicultura para agricultores e esterqueiras para os suinocultores. O 

objetivo da construção das esterqueiras era evitar que os resíduos da suinocultura fossem 

jogados “in natura” nos rios. Também havia um subsídio para incentivar a construção de 

reservatórios de água. Com isso desenvolveu-se novas idéias para a agricultura, gerando 

empregos e incentivando os agricultores a cuidar das áreas de preservação permanente e a 

partir disso criar estruturas de lazer e gerar renda.  

Ficou claro que o PROSAM foi o projeto que impulsionou uma série de obras 

na Região Metropolitana de Curitiba e também a proposta de desenvolvimento institucional 

para a gestão da água e do solo nessa mesma região. Por ter se alongado, por diversas gestões 

estaduais, o conjunto de ações desenvolvidas parecem nem sempre ter sido bem articuladas. 

 

 

5.3 DESENVOLVIMENTO RECENTE 
 
 
Em função da problemática da ocupação dos mananciais, anteriormente 

descrita, o governo do Paraná vem tomando, uma série de medidas mitigadoras a seguir 
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discutidas. Um resumo destas ações é constituído pela lista de dispositivos legais acerca da 

matéria, mostrada na tabela 8. As ações apresentadas, desenvolvidas para proteger os 

mananciais, são a criação das Áreas de Proteção Ambiental e Unidades Territoriais, as 

Câmaras Técnicas para gerir estas APAs, a criação do Conselho Gestor dos Mananciais, o 

Grupo Técnico do Modelo de Gestão, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Comitê 

do Alto Iguaçu e Alto Ribeira e sua Agência de Água. 

 

Tabela 8 – Legislação de Recursos Hídricos do Estado do Paraná. 

Gestão Período Normas Ementas Data 

Decreto Estadual 5.361 
Regulamenta a cobrança pelo direito 
de uso dos RH 

26/2/2002 

Decreto Estadual 5304 Institui o CBH Alto Iguaçu/Alto Ribeira   

Decreto Estadual 5.075 retifica o decreto nº 4.320 de 28/06/01 21/11/2001

Decreto Estadual 4.647  
aprova o regulamento do Fundo Est. 
de RH 

31/06/2001

Decreto Estadual 4.646 dispõe sobre o regime de outorga 31/06/2001

Decreto Estadual 4.320 nomeia os membros do CERH 28/6/2001 

Decreto 2.377 
Regulamenta o Fundo de Preservação 
Ambiental da RMC 

28/7/2000 

Decreto 2.376 Composição do CEMA 28/7/2000 

Decreto 2.375  Institui a APA do Rio Verde 28/7/2000 

Decreto Estadual 2.317 
regulamenta a competência da SEMA 
e RH 

17/7/2000 

Decreto Estadual 2.316 
regulamenta a participação de 
organizações civis de RH no SEGRH 

17/7/2000 

Decreto Estadual 2.315  
regulamenta o processo de instituição 
de CBH 

17/7/2000 

Decreto Estadual 2.314 regulamenta o CERH 17/7/2000 

Decreto 2.200 ZEE da APA do Irai 12/6/2000 

Lei Estadual 12.726 
institui a PERH e cria o SEGRH e dá 
outras providências 

26/11/1999

Lei Estadual 12.248 
cria o SIGPM - Sistema Int. de Gestão 
e proteção dos mananciais 

31/7/1998 

Decreto 1751 
Declara de interesse e proteção 
especial  bacias da RMC 

6/5/1996 

 
Jaime 
Lerner 

1995    
a       

2002 

Decretos 
1752/1753/1754 

Institui as APAs dos rios Pequeno/Iraí 
e Piraquara 

6/5/1996 
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Continuação da Tabela 8 – Legislação de Recursos Hídricos do Estado do Paraná. 
 

Decreto 3.411 
Vincula Unidade de Gerenciamento do 
PROSAM a SEDU 

26/4/1994 

Decreto 3.379/94 
Instituiu Coordenação para Plano 
Diretor de RH 

22/4/1994 

Lei 9.918/92 Autoriza financiamento BIRD/PROSAM 30/3/1992 

Decreto 1.231/92 Instituiu a APA da Escarpa Devoniana 27/3/1992 

Decreto 1.228/92 Declara APA Guaraqueçaba 27/3/1992 

Decreto 1.168/92 
Institui Unidade de Gerenciamento do 
PROSAM 

18/2/1992 

1991    
a       

1994 

Decreto 1.267/92 Instituiu o PROSAM 19/2/1992 

 
 
5.3.1 A Proteção dos Mananciais 

 
 

No ano de 1980, através do Decreto 2964/80, o governo declarava os 

mananciais da Região Metropolitana de Curitiba como área de interesse e proteção especial. 

Mas a pressão sobre os mananciais já era grande, pela migração intensa ocorrida na capital do 

Estado entre os anos de 70 e 80 (que pode ser verificada na tabela 3). A água passou a ser um 
recurso a “ser pensado”. Ao mesmo tempo surgiu a necessidade de destinar espaços para 

abrigar a população de baixa renda. As áreas ainda não ocupadas nos municípios da região 

metropolitana tinham baixo valor imobiliário, pois o solo era encharcado e a região baixa. 

Segundo a entrevistada ambientalista, apesar do Decreto 2964/80, a região dos 

mananciais transformou-se em uma área de grande ocupação, fazendo surgir mais um 

município, Pinhais, que até então integrava o distrito de Piraquara. Segundo a entrevistada 

havia áreas mais nobres que poderiam ser destinadas à ocupação, mas estas eram de interesse 

do setor imobiliário. 

A preocupação com os mananciais na Região Metropolitana de Curitiba é 

muito anterior à criação de todos os organismos de gestão de água e solo. O Decreto nº 

2.964/80 declarava como de interesse e proteção especial as áreas dos rios que compõem os 

mananciais e recursos hídricos de interesse da Região Metropolitana de Curitiba. Os 

mananciais representados na figura 9 fazem parte desse decreto, que foi substituído pelo 
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Decreto nº 1751/96 que também declara a área dos rios que compõe os mananciais e recursos 

hídricos de interesse da região Metropolitana de Curitiba. 

 
Figura 9: Mananciais da área em estudo previstos pelo decreto nº 2964/80. Fonte: Adaptado 

de SUDERHSA 

 

De acordo com Lara e Tosin (2003), para que o manancial possa ser tratado de 

forma diferenciada, seja pela implantação de um sistema de gestão de seu território, seja por 

ações que envolvem o disciplinamento do uso e ocupação do solo, a figura jurídica que vem 

se demonstrando mais adequada é a Área de Proteção Ambiental – APA. 

As APAS são unidades de conservação criadas pelo poder público que visam 

proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais existentes na área. As áreas 

passam a ser especialmente protegidas, não havendo alteração de situação dominial e de sua 

vocação natural. O que existia dentro da APA antes de sua criação continuará existindo. A 

criação da APA determina que aquela área é especial e para ela há uma legislação de proteção 

ambiental própria e mais rígida. 
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Cada APA tem sua própria norma reguladora instituída através de ato 

administrativo, que determina as restrições de uso e as condições para o licenciamento 

ambiental das atividades permitidas. Estas restrições e recomendações são definidas a partir 

do zoneamento ecológico econômico que deve ser elaborado para a área (LARA; TOSIN, 

2003). 

A criação da APA pode ocorrer por decreto ou lei e sua institucionalização 

pode ser a nível municipal, estadual ou federal. 

Segundo a entrevistada das ONGs, o governo do Paraná, para se livrar de uma 

ação judicial contra a empresa Renault, adotou a seguinte estratégia. Revogou o Decreto 

2964/80 que declarava os mananciais do Alto Iguaçu como área de proteção especial e criou 

três APAs nos reservatórios presentes e futuros. Liberou a área da Renault, que não seria mais 

onerada pelo decreto anterior e aproveitou para liberar outras áreas para ocupação. Foram 

criadas as APAs do Irai, de Piraquara e do Rio Pequeno (Decretos 1752, 1753, 1754/96), 

nascente onde se pensava em fazer um reservatório, o mesmo rio que seria depois quase todo 

consumido pela Renault. As APAs correspondem simplesmente ao entorno do reservatório. A 

APA do Irai está correta nas nascentes dos rios que formam o lago, mas ela não inclui os rios 

abaixo da barragem que fazem parte da mesma bacia. A APA somente abrange a bacia de 

captação, o limite da barragem, nem mesmo do ponto de vista de tentar proteger alguma sub-

bacia a APA foi uma solução adequada. 

Como mostra a tabela 8, a AEIT do Marumbi foi criada em 1985, a APA da 

Escarpa Devoniana e a APA de Guaratuba foram criadas em 1992 e a APA do rio Verde em 

2000. O conjunto destas área protegidas é apresentado na figura 10. 

O gerenciamento de APAs é feito por meio de Câmaras de Apoio Técnico 

criadas com esta finalidade, previstas pela Lei nº 9.985/00 e pela Resolução CONAMA nº 

10/88. 

A Câmara Técnica é importante porque tem lei própria que se sobrepõe à Lei 

Municipal e dá o endereçamento de como o município deve atuar na região metropolitana. 

Em 1996, através do Decreto Estadual 1.753/96, foi instituída a Câmara de 

Apoio Técnico da APA do Irai. Esta CAT tem por objetivo colaborar na implementação das 

atividades de zoneamento e na fiscalização da APA Estadual do Irai, bem como manifestar-se 

sobre outros assuntos, quando solicitadas, pelos demais órgãos da administração estadual e 

municipal atuantes na referida APA. A CAT do Irai dispõe das atas desde a primeira reunião, 
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que mostram que as dificuldades são as mesmas até hoje. O aporte de recursos nunca ocorreu. 

A SANEPAR continua fazendo as análises de água, priorizando situações de emergência. Na 

tabela 9 verifica-se algumas das atuações da CAT do Irai em suas reuniões como: análises de 

licenciamento de parques, projetos de reflorestamento, implantação de comércio e 

parcelamento da APA. 

 

Figura 10: Mapa das áreas das APAs e UTPs. Fonte: Adaptado de SUDERHSA 

No regimento interno da Câmara de Apoio Técnico da APA Estadual do Irai, 

em seu Art. 4º está definida a composição da CAT. Afirma que será composta de membros 

titulares e suplentes pertencentes ao quadro de pessoal, designados pelos dirigentes dos 

seguintes órgãos da administração pública e representantes de entidades ambientalistas, 

conforme mostra o quadro 2. 

Quadro 2 : Composição da CAT da APA do Irai. 

 
• Instituto Ambiental do Paraná – IAP 
• Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC 
• Batalhão da Polícia Florestal da Polícia Militar do Paraná – BPFlo 
• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER 
• Ministério Público Estadual, através do Centro de Coordenação das Promotorias de Meio 

Ambiente 
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Continuação do Quadro 2 : Composição da CAT da APA do Irai 

 
• Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul 
• Prefeitura Municipal de Colombo 
• Prefeitura Municipal de Piraquara 
• Prefeitura Municipal de Pinhais 
• Prefeitura Municipal de Quatro Barras 
• Companhia de Saneamento do Paraná 
• Departamento de Estradas e Rodagem – DER/PR 
• Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – 

SUDERHSA 
• Organizações Não Governamentais (ONGs) Ambientalistas com atuação comprovada sobre a 

área da Bacia do Alto Iguaçu 
 

 

As atribuições da Câmara de Apoio Técnico são definidas no artigo 13 do 

Decreto Estadual nº 1.753/96 e no artigo 12 do Decreto Estadual nº 2.200/00, e obedecerão ao 

disposto na Lei Federal nº 6.902/81, na Lei Federal nº 6.938/81, no Decreto Federal nº 

99.274/90 e na Resolução do CONAMA nº 10/88. 

Para o representante do Ministério Público, a Câmara Técnica é importante 

porque tem técnicos para discussão. Quando um processo entra na CAT ele já deve ter 

recebido um parecer técnico sobre o zoneamento ou um parecer jurídico sobre a viabilidade 

do investimento em relação ao que a legislação permite. Uma das maiores brigas na CAT era 

para que fosse criado um guichê único, para que o empreendedor não precisasse ficar 

correndo de órgão em órgão, fazendo com que às vezes bons negócios se perdessem.  

O aspecto mais interessante das CATs para o entrevistado da EMATER é que 

todas as atividades econômicas dentro da APA precisam ser licenciadas, apesar de nem 

sempre a CAT conseguir resolver todos os casos e necessitar de parecer de outras instâncias. 

Pelo regimento interno a CAT pode ser convocada extraordinariamente com 

três a quatro dias de antecedência. Nas reuniões existem quatro momentos: a apresentação do 

processo, a discussão, as deliberações e o consenso ou votação. Sempre são apresentados 

muitos processos pelas prefeituras, COMEC, IAP e SUDERHSA.  

Na reunião da Câmara, além da apresentação dos processos de licenciamento, 

surgem problemas relacionados à fiscalização do poder público, e questões de solo, flora, 

água e também assuntos gerais de educação ambiental, agenda 21 e cultura do meio ambiente. 
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Na APA do Irai o problema é sério porque, existe ao redor da represa uma grande estação de 

tratamento de esgoto, com problemas de manutenção e existem também dificuldades com a 

coleta de lixo.  

Para o entrevistado da EMATER, a Câmara Técnica é constituída de entidades 

fortes, entidades que realmente estão trabalhando, 

 

nosso grupo é muito forte, acaba formando um grupo de trinta e cinco, 
quarenta pessoas em diversas áreas, que se reúnem mensalmente durante duas 
ou três horas para discutir sobre a bacia. Isso, nos últimos dez anos, deu a nós 
uma visão de gestão territorial. 
 

De acordo com o mesmo entrevistado, outro aspecto legal na Câmara Técnica 

é que a promotoria a integra, coisa que não acontece no conselho gestor de mananciais.  

Ao contrário do que afirmam os integrantes da CAT, segundo a entrevistada 

representante das ONGs, a função da Câmara Técnica é de assessoria. Segundo ela 

 
a minha observação do resultado do trabalho da Câmara Técnica é de que ela 
não funciona, por mais vontade que as pessoas tenham, porque o conceito da 
Câmara Técnica é um conceito que está no CONAMA que é um conselho que 
tem poderes, “super poderes” na verdade. As Câmaras Técnicas são criadas 
para assessorar o conselho, agora no caso das APAS, a câmara técnica 
assessora a quem? Quem executa o que a Câmara Técnica delibera? 

 

Outro problema, segundo a ambientalista, são os inúmeros órgãos trabalhando 

na bacia do Alto Iguaçu, fica complicado descobrir a função de cada um. Para ela, a CAT não 

equivale ao comitê e no caso da bacia hidrográfica do Irai, quem deveria tomar as decisões 

seria o comitê, assim como em todos os mananciais do leste metropolitano. O comitê 

aprovaria um plano de recursos hídricos a ser homologado pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos e executado por uma agência. “Nessa ordem das coisas eu não sei qual o 

papel da Câmara Técnica, teoricamente ela seria um braço do comitê, mas a CAT não é 

executiva”. 

O objetivo da CAT é assessoria técnica, sendo assim ela não é constituída por 

representantes da sociedade, além disso todas as pessoas que participam da CAT exercem 

outras funções, não dispondo de tempo para se debruçar sobre uma área. Outra afirmação da 

ambientalista é que não existe integração entre a CAT, prefeituras e órgãos que a compõe. 

Apesar da CAT não executar, apenas deliberar, nenhum órgão executivo do governo segue 

uma deliberação da CAT.  
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Tabela 9 – Trabalhos da CAT do Irai, entre 01/08/2000 e 10/12/2002. 

DATA REUNIÃO OBJETIVO RESULTADO 

1/8/2000 1ª Ext. 

Pedido para implantação de comércio, 
oficina mecânica, estância geriátrica e 
parcelamento de lotes em Campina 
Grande do Sul 

Resoluções 01/2000, 
02/2000, 03/2000 e 

04/2000 

5/4/2001 10ª 

Licenciamento do Parque das Ciências, 
Licença Prévia para indústria e comércio 
TEX, Pedido de vistas do IAP para a 
Promotoria Pública 

  

30/5/2001 11ª 

 
Ocupação de lote em Piraquara, 
Apresentação Projeto de Reflorestamento 
da Área Lindeira do Lago da Represa do 
Iraí no Parque Castelo Branco. 
Apresentação de projetos em andamento 
em Piraquara 
 

  

26/6/2001 12ª 
Plano de ação emergencial da APA do 
Iraí e assuntos gerais.   

30/7/2001 13ª 

Problemas da Colônia Penal Agrícola, 
discussão proliferação de algas e 
alivinagem no Iraí, autorização da feira do 
PR (FEPAC) e Plano de Ação 
Emergencial no Iraí 

Resolução 01/2001 

30/8/2001 14ª 
Explanações de Ana Cecília (do IAP) 
sobre o Plano emergencial da SANEPAR 
e correspondências diversas 

  

27/9/2001 15ª 
Explanações de representante da 
SANEPAR sobre Parque das Ciências e 
problemas já discutidos anteriormente 

  

30/10/2001 16ª Apresentação de conclusões de vistorias   

8/2/2002 17ª 

Licenciamento IB - Mel, Licença Prévia 
para implantar criadouro de avestruz, 
problemas de esgotos da SANEPAR e 
Cemitério memorial Graciosa 

Ofícios ao IAP, CREA 
COMEC, SUDERHSA 
sobre o cemitério e ao 
IAP sobre passivo 
ambiental da IB-Mel 
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Continuação Tabela 9 – Trabalhos da CAT do Irai, entre 01/08/2000 e 10/12/2002 

19/3/2002 18ª 
Proposta de unificação das reuniões das 
CATs Irai e Passaúna para apresentação 
do PDI 

  

 
 

9/4/2002 
19ª 

 
Apresentação Projeto Parque das 
Nascentes, projeto de Educação 
Ambiental  do Irai, Licença Prévia para 
produção de artefatos de concreto e 
metal 
 

Resolução 01/2002 - 
favorável ao parque das 
nascentes 

10/12/2002 27ª 
Denúncia de parcelamento clandestino na 
APA, penitenciária de Piraquara 

  

 

Para a mesma ambientalista, algumas ações do Ministério Público, como o 

caso das algas no Irai com a SANEPAR, demonstram o quanto a sociedade não está preparada 

para assumir papéis, não consegue fazer aquilo que precisa ser feito, por mais dedicadas e 

abnegadas que sejam as pessoas que integram as CATs. O Ministério Público deveria intervir 

apenas quando o poder público não cumprisse com sua função. 

 

 

5.3.2 Conselho Gestor de Mananciais 

 

 

Para a entrevistada da COMEC, a partir da década de 70 houve aprovação 

indiscriminada de loteamentos irregulares no planejamento urbano de Curitiba e nos 

municípios vizinhos não havia nenhum processo de planejamento, o que promoveu um 

parcelamento indiscriminado do solo. Com a aprovação da Lei 6.766/79, que é a lei de 

aprovação de parcelamento, surgiram penalidades e muitas exigências para aprovação do 

parcelamento.  

Segundo o entrevistado da EMATER, na região de Curitiba, houve uma 

experiência em 1985, um plano feito dentro de um departamento da SANEPAR. Esse plano 

tinha o nome fantasia de “Cinturão Azul”. Foi um plano feito como proposta de uso de 

recursos hídricos da região de Curitiba. Foi a primeira vez que a COMEC tentou puxar o 

plano das águas, reuniu todos os atores, a agricultura, a indústria e tentou discutir o plano. O 

projeto foi boicotado, talvez por mexer em interesses grandes. Segundo ele, o projeto não 
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chegou à execução. Pela primeira vez ia ser analisada a água no seu sentido mais amplo, 

recursos hídricos subterrâneos e superficiais e sua relação com o plano de uso do solo. De 

acordo com o entrevistado, na época a COMEC não teve o respaldo político necessário para 

fazer uma “mistura tão forte”. 

Segundo a entrevistada da COMEC, no início da década de 90 a grande 

problemática residia nas ocupações irregulares.  No município de Piraquara, a região 

conhecida como Guarituba que está estrategicamente localizada nas áreas de drenagem dos 

mananciais, estava sendo ocupada intencionalmente e ocorriam muitas mortes por causa das 

ligações clandestinas de energia elétrica. O governo então tomou uma atitude e reuniu um 

grupo de técnicos do IAP, SUDERHSA, COMEC, MINEROPAR e da Casa Civil para 

discutir o problema e discutir ações. Esse grupo não foi criado formalmente: os representantes 

dos órgãos foram chamados e começaram a discutir o problema. Uma das constatações foi 

que a ocupação era intensa e a legislação de uso do solo proibia essa ocupação. Outro 

problema simultâneo era a população de baixa renda. As áreas eram muito valorizadas e os 

proprietários não tinham interesse de pagar IPTU. Uma das propostas que surgiu foi a  

mudança na legislação. 

Segundo a mesma entrevistada, a lei existente era a Lei nº 8935/89, que trata 

da qualidade das águas do Estado do Paraná. Ela previa e proibia alguns tipos de uso em áreas 

de captação dos rios. Proibia o uso, tipo de parcelamento do solo, localização industrial, mas 

ela não tinha nenhum detalhamento, simplesmente proibia. Então a proposta foi criar uma 

nova legislação, que tratasse da questão metropolitana, que por ser outra realidade não poderia 

ser comparada ou tratada da mesma forma que as outras áreas do Estado. 

Segundo a entrevistada, o trabalho foi baseado muito na legislação de 

mananciais do Estado São Paulo. Três grandes categorias de áreas foram definidas: áreas 

consolidadas, áreas de ocupação orientada e as áreas sem ocupação. Nas áreas consolidadas já 

não havia possibilidade de regressão e as áreas de ocupação orientada são aquelas em que 

realmente se iria discutir a ocupação do solo, identificando que padrões de ocupação de solo 

poderiam ser adotados nessas áreas.  

O resultado foi a Lei nº 12.248/98, que instituiu o Sistema Integrado de Gestão 

e Proteção dos Mananciais da Região Metropolitana de Curitiba – SIGPROM/RMC, com os 

objetivos de: 
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Quadro 3 : Objetivos do SIGPROM/RMC 

• Integrar as ações dos vários órgãos e esferas do poder público estadual, municipal e iniciativas de 
agentes privados; 

• Assegurar as condições essenciais à recuperação e preservação dos mananciais para o 
abastecimento público; 

• Compartilhar ações de proteção ao meio ambiente e de preservação de mananciais segundo 
preceitos de descentralização e participação do poder público, dos usuários e das comunidades; 

• Propiciar a instalação de instrumentos de gestão de recursos hídricos, preconizados pela Lei 
Federal nº 9433/97, no âmbito dos mananciais da Região Metropolitana de Curitiba. 

 

Como instrumentos do SIGPROM/RMC foram previstos os seguintes 

institutos: 

 

Quadro 4: Institutos previstos  no SIGPROM/RMC 

 
• Conselho gestor dos mananciais da Região Metropolitana de Curitiba – CGM, órgão colegiado, 

com poderes consultivo, deliberativo e normativo, com a finalidade de elaborar políticas públicas 
acerca da qualidade ambiental das áreas de proteção de mananciais da Região metropolitana de 
Curitiba e acompanhar sua implementação. 

• Unidades Territoriais de Planejamento – UTPs, compostas pelas sub-bacias contribuintes dos 
mananciais de interesse da RMC, para facilitar o planejamento, aglutinando municípios com 
especificidades a serem trabalhadas conjuntamente; 

• Plano de Proteção Ambiental e Reordenamento Territorial em Áreas de Proteção aos Mananciais 
– PPART, que incorpore as diretrizes básicas estabelecidas por esta lei e que estabeleça prazos e 
metas para as intervenções nas Áreas de Proteção aos Mananciais – APM, configurado como 
capítulo específico a ser inserido no Plano de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas da 
região Metropolitana de Curitiba, tal como preconizada pela Lei Federal nº 9.433/97; 

• Fundo de Preservação Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba – FPA-RMC, para atender 
os objetivos do sistema integrado de gestão e proteção dos mananciais da Região Metropolitana 
de Curitiba. 

 

 

De acordo com a entrevistada da COMEC, a inovação dessa proposta de 

legislação foi a criação das Unidades Territoriais de Planejamento (UTPs) e uma estratégia 

política que se desenvolveu mais tarde, com mais responsabilidade, foram as áreas de 

manancial terem uma classificação de ocupação muito mais restritiva.  

As UTPS, segundo a mesma entrevistada, prevêem uma nova estratégia de 

zoneamento.  A margem dos rios com uma área de preservação permanente, conforme prevê o 

código florestal e uma área menos densa em função da proximidade do rio. Próximo ao 

espigão (divisor de águas), as áreas de ocupação um pouco mais densa permitem relocar as 

famílias da beira do rio e manter uma distância fixa, chamando atenção, para o mercado 
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imobiliário, criando potencial ecológico, legalizando o uso do solo, podendo fazer um 

adensamento maior desde que fossem doadas para o município as áreas de preservação 

permanente. 

Essa legislação, segundo a entrevistada, permitia uma ocupação maior que 

viabilizava um pouco o processo de ocupação nessas áreas e ao mesmo tempo criava 

condições para que o poder público pudesse dispor das áreas de preservação permanente. A 

Lei de Proteção dos Mananciais (Lei nº 12248/98), quando criada, criou as cinco UTPs, áreas 

emergenciais no processo de zoneamento. Essas Unidades Territoriais de Planejamento, 

segundo Schussel (2000), têm o zoneamento de uso e ocupação do solo legislado por decreto 

estadual e por leis municipais e estão assim caracterizadas: 

 

Quadro 5: Características das Unidades Territoriais de Planejamento 

 
• UTP do Guarituba: localiza-se no município de Piraquara, tem uma área e 29,56 km2, 

população de 22.900 (1996) e é uma região marcada por um processo crescente de ocupações 
irregulares, situada a montante da estação de captação da SANEPAR nas bacias dos rios Irai, 
Itaqui e Piraquara. 

• UTP de Pinhais: área pressionada pela malha urbana a oeste a ao sul por estar muito próximo 
ao centro de Curitiba, e ao norte pela ocupação irregular do Zumbi dos Palmares. Ao seu leste 
está a represa do Irai que abastece a RMC. Tem uma área de 24,03 km2 e 6.548 habitantes 
(1996). 

• UTP do Itaqui: além de estar entre duas APAs (Rio Pequeno e Piraquara), constitui-se na bacia 
do rio Itaqui, com forte pressão de ocupação pelo processo de industrialização de São José dos 
Pinhais com seu pólo automotivo, além de ser cortada pela BR 277 que liga Curitiba a 
Paranaguá. Tem uma área de 42,8 km2 e uma população de 26.900 habitantes (1996). 

• UTP de Campo Magro: está situada entre duas APAs (Passaúna e Rio Verde), inserida na área 
do Carst (mananciais subterrâneos). Tem uma área de 18,49 km2 e uma população de 2.400 
habitantes (1996). 

• UTP de Quatro Barras: localiza-se próxima à represa do Irai e está inserida na bacia do Rio 
Capivari, que é um manancial futuro de abastecimento de acordo com a SANEPAR, também 
próximo da área de tombamento da Serra do Mar. Tem área de 26,5 km2 e população de 2.230 
habitantes. 

 

Segundo o representante do Ministério Público, as ONGs opõem-se à Lei de 

Mananciais, mas já existe a cultura dos mananciais desde 1980. Existe uma orientação desde 

esta época e talvez por isso as pessoas que trabalharam nesta legislação têm um horizonte 

mais filosófico. Para ele a questão dos mananciais é a mais séria da região metropolitana. A 

questão urbana está toda aí para ser discutida, com uma densidade de 10 a 15% de expansão, 

que são índices absurdos. 

Para a entrevistada representante das ONGs,  
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em se tratando de região metropolitana, é necessário saber quais são os 
princípios que regem qualquer plano de desenvolvimento. Tem que ser um 
plano integrado, porque falando em região metropolitana está se falando de 
municípios conurbados, dependendo de Curitiba. Com certeza as diretrizes 
são políticas macro, que devem partir dos governos federal e estadual; e tem 
que ser construídas levando em conta a realidade municipal e tratando com 
muito carinho quem está lá no dia-a-dia. Uma discussão que caberia aqui é de 
que modo a inteligência é podada pelas elites. Estabelece-se o corte e em 
conseqüência o Brasil é uma sucessão de planos prontos enfiados numa 
realidade. O que sobra se tira fora, porque planos são associados à realidade. 
Precisa-se aprender a fazer as coisas de forma diferente, é mais difícil, é mais 
trabalhoso, tem que se descobrir como se constrói alguma coisa a partir da 
realidade local, essa é a questão. 
 

O Conselho Gestor dos Mananciais, segundo o entrevistado da Agência de 

Água, é uma espécie de sub-comitê ou comitê especializado, criado pela Lei nº 12.248/98 

(entretanto a Política de Recursos Hídricos do Paraná foi aprovada somente no ano seguinte) 

devido ao problema da Região Metropolitana de Curitiba que é essencialmente o uso e 

ocupação do solo, a invasão de mananciais por famílias de baixa renda, com um 

desdobramento qualitativo em termos de gestão de recursos hídricos, mas com uma interface 

com a questão do desenvolvimento urbano. Segundo o mesmo entrevistado, a Lei nº 9.433/97 

não tem instrumento para a gestão do território, são os municípios que legislam sobre o uso e 

ocupação do solo. Na Região Metropolitana de Curitiba esta questão é resolvida pela Lei nº 

12.248/98. 

 Fazem parte do Conselho Gestor dos Mananciais os municípios, os setores 

envolvidos como o setor imobiliário e entidades da sociedade civil. 

De acordo com o regimento interno do CGMRMC e o Decreto 148/99 em seu 

Art. 1º, a composição do Conselho Gestor dos Mananciais da Região Metropolitana de 

Curitiba é assim definida: 

 

Quadro 6: Composição do Conselho Gestor de Mananciais 

 
a) 4 (quatro) representantes de municípios designados pela Associação dos Municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba – ASSOMEC, municípios situados em áreas de mananciais da região 
metropolitana de Curitiba 

b) 1 (um) representante do Instituto Ambiental do Paraná – IAP 
c) 1 (um) representante da Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental – SUDERHSA 
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Continuação Quadro 6: Composição do Conselho Gestor de Mananciais  

 
d) 1 (um) representante da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC 
e) 1 (um) representante indicado pela Concessionária de serviços de saneamento 
f) 1 (um) representante do setor da construção civil e mercado imobiliário, indicado por intermédio 

de seus órgãos de classes; 
g) 1 (um) representante indicado por entidades não governamentais de defesa e proteção do meio 

ambiente; 
h) 1 (um) representante indicado por Universidades e entidades de ensino e pesquisa. 
 

 

As competências do Conselho Gestor dos Mananciais, segundo o Art. 3º do 

regimento interno do referido Conselho são apresentadas no quadro 7. 

 

Quadro 7: Competências do Conselho Gestor de Mananciais  

 

I. coordenar a elaboração, atualização e implantação do Plano de Proteção e Reordenamento 
Territorial em Áreas de Proteção Ambiental; 

II. coordenar e integrar o planejamento das Unidades Territoriais de Planejamento; 
III. coordenar e aprovar a elaboração dos regulamentos previstos e necessários ao cumprimento da 

Lei nº 12.248/98 e encaminhá-los para apreciação e aprovação do Chefe do Executivo Estadual; 
IV. encaminhar deliberações relativas a políticas de uso e ocupação do solo para sua implementação 

e internalização, pelos municípios, junto às respectivas legislações que disciplinam a matéria; 
V. acompanhar o cumprimento do plano de fiscalização das áreas de proteção dos mananciais, 

através de um Plano de Ação Fiscal; 
VI. instituir e coordenar programas de proteção ambiental e de recuperação de áreas degradadas, em 

conjunto com os municípios envolvidos; 
VII. desempenhar outras atribuições necessárias para o cumprimento dos objetivos desta Lei e 

deliberar sobre questões relativas. 
VIII. aprovar o programa de investimentos do fundo de Preservação da região metropolitana de 

Curitiba. 
IX. articular-se com o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH), tendo 

em vista as disposições da Lei Federal nº 9433/97, com destaque para o que concerne a 
dominialidade dos corpos hídricos e possibilidades de delegação em favor do estado do Paraná. 

 
 

Segundo o entrevistado da Agência de Água, a função principal do Conselho 

Gestor dos Mananciais é gerar um capítulo do plano de bacia que diz respeito ao zoneamento 

dos solos nas áreas de mananciais. 

A entrevistada da COMEC relata que o Conselho Gestor dos Mananciais teve 

em sua proposta um sistema tripartite, com representação dos municípios (ASSOMEC), da 

sociedade civil (universidades, ONGs e mercado imobiliário) e do governo do estado (IAP, 

SUDERHSA, SANEPAR). A secretaria e a presidência do conselho ficaram com a COMEC.  



 98

Uma opinião manifestada pelo entrevistado da EMATER diz respeito à falta de 

representação da agricultura no Conselho Gestor de Mananciais e que os interesses são muito 

gerais e com isso se perde qualidade, além de muitas vezes os prefeitos chegarem atrasados e 

saírem cedo das reuniões do Conselho. 

Para a entrevistada das ONGs, o Conselho Gestor de Mananciais é um jogo de 

cartas marcadas, porque queriam era aquela lei especial de proteção aos mananciais que 

criava as APAs e liberava as outras áreas para ocupação. Para ela “esse conselho é muito 

engraçado, porque tem um representante da sociedade civil, muita gente do governo e 

representantes do setor empresarial. É uma composição voltada para o crescimento, atendendo 

a interesses específicos”. 

Ainda de acordo com a entrevistada, “a figura das UTPs, proposta na lei 

especial de proteção dos mananciais, que consiste em áreas liberadas para ocupação adensada, 

é cômica”. Na verdade é um jeito de permitir adensamento e ocupações adensadas numa área 

que não é recomendável. Ao invés de regularizar ocupações irregulares, como é o caso do 

Guarituba, que é uma área de ocupação adensada, completamente irregular nas margens do 

rio, em um terreno encharcado, esta passou a ser uma UTP.  

O Conselho Gestor dos Mananciais foi instalado em 26 de fevereiro de 1999, e 

no período que vai até 12/06/2003 fez 23 reuniões. As decisões tomadas pelo Conselho 

Gestor, são apresentados na tabela 10. Verifica-se que nas reuniões do Conselho Gestor de 

Mananciais foram discutidos e aprovados os plano de uso e ocupação do solo das UTPs, bem 

como o zoneamento das APAs do Irai e Passaúna e ainda aprovado o Fundo de Preservação 

Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba. 

 

Tabela 10 - Funcionamento do Conselho Gestor dos Mananciais da RMC 

Data Reu-
nião Objetivo Partici-

pantes Resultado 

26/02/99 1ª 

 

Instalação do CGMRMC, 
apreciação do regimento 
interno e apresentação das 
propostas de UTP do 
Guarituba e Pinhais 
 

52 
pessoas   

11 
conse-
lheiros 

  

Formar comissão 
18/03/99   Reunião de ONGs 

23 
pessoas Eleição em 8/4 
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Continuação da Tabela 10 - Funcionamento do Conselho Gestor dos Mananciais da RMC 

Escolheram 2 ONGs 

Resolução nº 01/99 – regimento 
interno da CGMRMC DO nº 5495 de 
14.05.99 

Resolução nº 02/99 – aprova o Plano 
de Uso e Ocupação do Solo na UTP 
Guarituba - Piraquara 

30/04/99 2ª 

Apresentação do regimento interno 
do CGM - RMC e votação das 
propostas de UTPs de Guarituba e 
Pinhais 

24 
pessoas 

Resolução 03/99 – UTP Pinhais - 
Pinhais 

28/05/99 3ª 

Aprovação do Plano de Uso e 
Ocupação do Solo da UTP Itaqui, 
apresentação do Plano Preliminar 
de Ocupação de Interesse Social do 
Guarituba, apresentação do Fundo 
de Preservação Ambiental da RMC 
e Lei Estadual de Recursos 
Hídricos. 

41 
pessoas 

  

30/07/99 4ª 

Análise e aprovação da UTP do 
Itaqui, apresentação do 
Diagnóstico Preliminar das UTPs 
de Quatro Barras e Campo Magro, 
apresentação da Proposta do Fundo 
de Preservação Ambiental da RMC 
e apresentação sobre o Aqüífero 
Karst na RMC 

39 
pessoas 

Resolução 04/99 – Plano de Uso de 
Ocupação do Solo da UTP de Itaqui – 
municípios de Piraquara e São José 

27/08/99 5ª 

Análise e discussão da proposta do 
Fundo de Preservação Ambiental 
da RMC, apresentação do Plano de 
Monitoramento das UTPs e 
explanação sobre a Lei do ICMS 
ecológico 

31 
pessoas 

  

Resolução 05/99 – aprova Plano UTP- 
Quatro Barras 

29/10/99 6ª 

Apresentação da proposta 
Preliminar do ZEE da APA do Irai 
e análise das UTPs de Quatro 
Barras e Campo Magro 

55 
pessoas Resolução 06/99- aprova Plano UTP – 

Campo Magro 

Resolução 01/00 – aprova o relatório 
final do ZEE da APA do Irai 

25/02/00 7ª 

Aprovação do ZEE da APA Irai, 
apresentação do Programa de Ação 
Emergencial e apresentação das 
Condições de Instalação e 
Funcionamento da CAT do Irai 

42 
pessoas Resolução 07/99 – aprova  o 

regulamento do fundo de preservação 
Ambiental da RMC 

28/04/00 8ª 

 

Apresentação do Diagnóstico 
Preliminar do ZEE da APA do 
Passaúna, apresentação sobre o 
processo de regulamentação da Lei 
nº 12.726/99 – RH 
 

53 
pessoas 

Resolução 02/00 - aprova a minuta do 
Regulamento do Fundo de 
Preservação Ambiental da RMC 
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Continuação da Tabela 10 - Funcionamento do Conselho Gestor dos Mananciais da RMC 

26/05/00 9ª 

 

Apresentação da Proposta do ZEE 
da APA do Passaúna 
 

33 
pessoas 

  

04/08/00 10ª 

 

Aprovação da proposta de ZEE da 
APA do Passaúna 
 

34 
pessoas 

  

24/11/00 11ª 

 

Apresentação, discussão e 
deliberação sobre a implantação do 
ora denominado LACEN 
 

27 
pessoas 

Resolução 03/00 - aprovação da 
implantação de um laboratório central 
do estado na UTP do Itaqui 

29/03/01 12ª 
Apresentação da Proposta de 
Alteração da UTP de Pinhais 

32 
pessoas 

Resolução 01/01- aprovar, em caráter 
excepcional, a prorrogação do 
mandato dos conselheiros indicados 
no artigo 4º b até f do regimento 
interno do CGM até 30/06/01 

26/04/01 13ª 
Aprovação da Proposta de 
alteração da UTP de Pinhais 

32 
pessoas 

Resolução 02/01- aprova o 
zoneamento de Uso e Ocupação do 
Solo da UTP-Pinhais – gerou decreto 

24/05/01     
12 

pessoas 
Escolha dos representantes das ONGs 

25/05/01       
Escolha dos representantes das 
universidades 

31/05/01 14ª 
Aprovação da Proposta da 
atualização do ZEE da APA do 
Passaúna 

30 
pessoas 

  

Resolução 03/01 – aprova relatório 
final de atualização do ZEE da APA 
do Passaúna 

Resolução 03/01 – integração das 
unidades residenciais desligadas da 
rede coletora de esgotos da bacia do 
Irai 

28/06/01 15ª 
Discussão e votação da proposta de 
atualização do ZEE da APA do 
Passaúna 

37 
pessoas 

SANEPAR e municípios tem 20 dias 
para apresentar plano de ação 

23/08/01 16ª 

 

Discussão e relatos sobre ações na 
bacia do Irai 
 

43 
pessoas 

Plano da SANEPAR, IAP, CAT e 
Defesa Civil 

14/08/01 17ª 
Discussão e relatos sobre ações 
desenvolvidas na Bacia do Irai 

38 
pessoas 

Zulma informa que estão sendo 
contratadas consultorias para todos 
aqueles planos para o ano de 2002 

07/02/02 18ª 

 

Apresentação e discussão dos 
planos de uso e ocupação das 
Águas e do entorno das represas do 
Irai, Passaúna e Piraquara I 
 

40 
pessoas 
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Continuação da Tabela 10 - Funcionamento do Conselho Gestor dos Mananciais da RMC 

06/09/02 19ª 
Apresentação e discussão da 
proposta do ZEE da APA do rio 
Piraquara 

24 
pessoas 

  

10/10/02 20ª 
Discussão e votação da proposta do 
ZEE da APA do rio Piraquara 

19 
pessoas 

Resolução 01/02 - aprova o relatório 
final do ZEE da APA do Piraquara 

17/10/02 21ª 

Apresentação do Plano de Proteção 
Ambiental e Reordenamento 
Territorial em áreas de mananciais 
na RMC 

 
Criada uma Câmara Técnica para 
analisar a proposta do PPART 

28/11/02 22ª 
Apresentação da Proposta de ZEE 
da APA do Verde 

28 
pessoas 

Resolução 02/02 – aprova a AISO – 
Área Interna Social – Jardim Alegria 

12/06/03 23ª 
Plano de fiscalização e 
monitoramento das áreas de 
mananciais 

31 
pessoas 

Portaria 06/03 COMEC – designa 
membros para secretarias e compor 
conselho Gestor dos Mananciais da 
RMC 

 

A falta de poder executivo do conselho gestor sugere que os problemas 

freqüentemente enfrentados por espaços participativos existem também nesse nosso caso. 

 

  

5.3.3 O Grupo Técnico do Modelo de Gestão 

 

 

O representante da COMEC, coordenador do PROSAM, relata em sua 

entrevista que, com o patrocínio do PROSAM, foram criadas a Lei Estadual de Recursos 

Hídricos, a estrutura do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e o Comitê do Alto Iguaçu e 

do Alto Ribeira. Segundo ele, “como a discussão do uso da água começou ao mesmo tempo, 

que a discussão do uso do solo, muita coisa foi resolvida dentro do Conselho Gestor dos 

Mananciais”. 

Quando foi iniciada a construção do modelo de gestão de recursos hídricos do 

Paraná, foi criado um grupo chamado de Grupo Técnico do Modelo de Gestão, por uma 

portaria assinada por dois secretários de Estado. Foram chamados diversos interlocutores, as 

estatais COPEL e SANEPAR, os órgãos ambientais SUDERHSA e IAP, a COMEC, 
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prefeituras municipais, ONGs, FIEP, FAEP, OCEPAR e  Universidades. O grupo começou a 

trabalhar em 1997 com doze instituições e terminou em 2001 com vinte e sete participando. 

Foram realizadas em torno de 50 reuniões, com intervalos de quinze ou vinte dias. 

Segundo o entrevistado da Agência de Água, surgiu a idéia de montar a 

associação de usuários porque o modelo nacional, o modelo paulista e os outros faziam uma 

divisão vertical, 

 

 onde todos estão em todos os lugares ao mesmo tempo: quem está no 
conselho estadual também está no comitê ou no conselho de administração da 
agência. Se houver uma disputa em algum lugar dessas instâncias, a discussão 
se reproduziria na outra e não seria resolvido o conflito. A outra idéia era de 
que os três grupos de atores - poder público, sociedade civil e usuários - têm 
habilidades distintas. O poder público é bom para dispor de políticas públicas 
e fazer regulação, evitar conflitos, a sociedade civil tem habilidade para fazer 
vigilância social. 

 
Segundo o entrevistado da Agência de Água, 

 

o estado contratualiza com uma associação civil de Recursos Hídricos o 
exercício de função de agência. Para poder contratualizar eles pedem que a 
agência percorra determinado calvário. A Agência tem que ter um número 
mínimo de usuários outorgados tem que ter uma vazão outorgada mínima na 
bacia e tem que ser aprovada pelo respectivo comitê e pelo Conselho 
Estadual. Precisa representar um número amplo de setores usuários. 

 
Para o Diretor da Agência da Água do Alto Iguaçu e do Alto Ribeira, com a 

minuta do projeto de lei do sistema, o grupo discutia e quando surgiam dúvidas era contratada 

uma consultoria com verbas do PROSAM para dar os aportes técnicos para desenvolver a lei. 

Segundo o mesmo entrevistado, 

 

 as consultorias eram contratadas pela desconfiança da capacidade de 
execução das ONGs, que ficaram na vigilância social. O Estado ficou forte no 
Conselho, os usuários na Agência e a sociedade civil como fiel da balança no 
comitê. Assim foi formulado o modelo de Gestão de Recursos Hídricos do 
Paraná.  
 

Durante todo o período de tramitação da lei, e posterior à lei, todos os decretos 

de regulamentação foram examinados pelas pessoas desse grupo, que envolveu umas 40 ou 50 

pessoas. 
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O entrevistado da SANEPAR conta que a empresa havia indicado outros dois 

nomes e que ele mesmo começou a participar do Grupo Técnico porque interessava-se pelo 

assunto. Segundo ele  

 

participou da discussão todos os projetos de lei, regulamentação e da opção de 
todas as associações de usuários e consórcios intermunicipais serem agência 
de água. Para desvincular da lei federal foi usada a figura da UED, porque na 
lei federal o comitê elabora o plano de bacia e manda executar e na lei 
paranaense, a agência elabora o plano e o submete à aprovação do comitê. 
 

Para o entrevistado da Agência de Água, as observações sobre o que estava 

acontecendo no país davam pistas de que não era bom centralizar o gerenciamento de recursos 

hídricos no estado e que deveria existir uma ponte entre estados e municípios para evitar a 

duplicidade entre comitês e consórcios. Segundo ele  

 

chegamos à conclusão que havia duplicidade entre comitê e conselho de 
administração de agência, que eram estruturas duplicadas, pois ambas eram 
colegiadas e deveriam ter alguma diferença. Quando percebemos a resistência 
do setor industrial com a cobrança, fechamos uma estratégia bem pragmática 
e começamos a conversar com a Federação da Agricultura, Federação das 
Indústrias e a OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Paraná. 

 

Segundo a representante das ONGs, “existia um esforço de implementar uma 

discussão sobre uma lei de recursos hídricos para o Paraná, porque o Paraná foi o último 

estado do país a aprovar a lei de recursos hídricos”. De acordo com essa entrevistada, os 

prefeitos dos municípios da região estavam mobilizados para o desenvolvimento que a 

Renault representaria para a região, não queriam aprovar a lei de recursos hídricos, não havia 

nenhum segmento da sociedade mobilizado para aprovar a lei. A lei seria apenas para que o 

Paraná tivesse uma lei de recursos hídricos, já que não foi uma lei gerada pela discussão com 

a sociedade. Para ela, usaram o argumento de que a cobrança viria de qualquer jeito, como as 

grandes bacias são federais e poderiam ser gerenciadas pela união, seria melhor resolver a 

questão no Paraná mesmo. Com este argumento houve a adesão do setor empresarial à lei, 

foram envolvidos a federação das indústrias e empresas da região, COPEL e consultores do 

PROSAM que já estavam com o modelo pronto. Segundo ela 

 

eu tinha muita preocupação com isso e várias vezes propus que precisávamos 
abrir a discussão, que precisaria ser apropriada por outros segmentos da 
sociedade. Eu dizia que não vai adiantar nada fazer um comitê com metade de 
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pessoas representantes da sociedade se a sociedade não sabe o que é a lei, não 
conhece. Não se faz um comitê funcionar se a sociedade não está preparada 
para assumir seu espaço no comitê. 

 

E continuando, diz ela que “nas reuniões do grupo técnico as discussões eram 

difíceis, o que demandaria mais tempo para evoluir no sentido de compreender melhor o que 

estava sendo proposto. Não era discussão para amador”. 

Enfim, o Grupo Técnico do Modelo de Gestão foi dissolvido com a instalação 

do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e do Comitê do Alto Iguaçu, criados em 2001 e 

março de 2002 respectivamente. Sua última tarefa foi aprovar o decreto de cobrança. 

Ficou demonstrado o esforço do Estado para implementar o Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Paraná. Também são evidentes os conflitos de 

interesse, gerados a partir da discussão da proposta da lei, além das discussões serem muito 

técnicas, dificultando a participação e afastando a sociedade. 

 

 

5.3.4 O Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

 

 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos foi instalado em 26 de julho de 

2001 com o objetivo de traçar a Política de Recursos Hídricos do Paraná.  A atuação do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos restringiu-se a 4 reuniões neste período (2001-2002), 

como pode ser verificado na tabela 11. 

O Decreto 2.314/00, em seu Art. 2º, diz que o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos – CERH/PR será presidido pelo titular da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos – SEMA, a quem caberá, nos procedimentos decisórios, exercer apenas o 

voto de qualidade, tendo composição total de vinte e nove (29) membros, com igual número 

de suplentes, obedecida a representação apresentada no quadro 8. 

 

Quadro 8: Composição do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Paraná. 

 

I – um representante e respectivo suplente, de cada uma das instituições do Poder Executivo 
Estadual com atuação relevante nas questões de meio ambiente, recursos hídricos e 
desenvolvimento sustentável, no total de 14 (quatorze) membros, a saber: 
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Continuação Quadro 8: Composição do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Paraná. 

 

a) da Secretaria de Estado e Planejamento e Coordenação geral – SEPL 

b) da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA 

da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e do Desenvolvimento Econômico – SEID 

c) da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU 

d) da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB 

e) da Secretaria de Estado da Saúde – SESA 

f) da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior – SETI 

g) da Secretaria de Estado dos Transportes – SETR 

h) da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo – SEET 

i) da Superintendência de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA 

j) do Instituto Ambiental do Paraná – IAP 

k) da Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER 

l) da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC 

m) da Procuradoria Geral do Governo do Estado do Paraná – PGE 

II – 2 (dois) representantes e respectivos suplentes da Assembléia Legislativa estadual 

III - 3 (três) representantes e respectivos suplentes de Municípios 

IV - 4 (quatro) representantes e respectivos suplentes de entidades da sociedade civil com 

atuação direcionada à área de recursos hídricos 

V - 5 (cinco) representantes e respectivos suplentes de setores usuários de recursos hídricos 

 

 

De acordo com a Lei 12.726/99 em seu artigo 38, as competências do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR) são descritas no quadro 9: 

 

Quadro 9: Competências do Conselho Estadual de Recursos  Hídricos 

 

I - estabelecer princípios e diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos a serem 

observados pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos (PLERH/PR) e Planos de Bacia 

Hidrográfica 

II – aprovar proposição do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PLERH/PR), na forma 

estabelecida pela Lei 12.726/99 

III – arbitrar e decidir os conflitos entre Comitês de Bacia Hidrográfica 

IV – atuar como instância de recursos nas decisões dos comitês de Bacia Hidrográfica 

V – deliberar sobre projetos de aproveitamento de recursos hídricos que extrapolem o 
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Continuação Quadro 9: Competências do Conselho Estadual de Recursos  Hídricos 

 

 âmbito de um comitê de Bacia Hidrográfica 

VI – estabelecer critérios e normas gerais para a outorga dos direitos de uso dos 

recursos hídricos 

VII – aprovar proposição da probabilidade associada à vazão outorgável, referida no 4º 

do artigo 16, da Lei 12.726/99 

VIII – estabelecer critérios e normas gerais sobre a cobrança pelo direito de uso de 

recursos hídricos 

IX – estabelecer critérios para o rateio de custos múltiplos dos recursos hídricos 

X – instituir Comitês de Bacia Hidrográfica 

XI – reconhecer consórcios ou associações intermunicipais de bacias hidrográficas e 

associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos como unidades 

executivas descentralizadas integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SEGRH/PR) 

XII – exercer outras ações, atividades e funções estabelecidas em lei ou regulamento compatíveis 

com a gestão de recursos hídricos do estado ou de sub-bacias de rios de domínio da União cuja gestão 

a ele tenham sido delegadas, nos termos do parágrafo único do artigo 5º da Lei 12.726/99. 

 

 

Segundo a entrevistada representante das ONGs,  

 

uma das obrigações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos era capacitar 
a sociedade para poder participar do comitê, porque, por exemplo, a maioria 
dos empresários instalados na APA do Irai não sabe o que é a lei, não conhece 
a lei de recursos hídricos. Com freqüência, o pessoal técnico das empresas 
pede informações sobre a lei de recursos hídricos por desconhecê-la, já que o 
processo de discussão foi muito rápido. Para ela aconteceram dois equívocos: 
um é a possibilidade de constituição da Unidade de Gestão Descentralizada 
que alargou muito a possibilidade de participação do setor privado e não 
resguardou o caráter público da água, a outra foi a isenção do setor agrícola.  

 
De acordo com o entrevistado da SANEPAR, o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos participou de todas as decisões tomadas em relação à criação da primeira 

UED. O Estatuto da Associação foi analisado e aprovado pelo conselho depois de ter sido 

aprovado pelo comitê conforme se verifica também pela pauta das assembléias do Conselho 

(tabela 11). 
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Segundo o entrevistado da Agência de Água, todas as pessoas que participaram 

do Grupo Técnico do Modelo de Gestão assumiram posições ou no comitê ou no Conselho de 

Estadual. O decreto de cobrança levou seis meses para ser aprovado, porque para aprovar 

tinha que se fazer os estudos de impacto. Quando foi concluído e encaminhado para o 

Conselho Estadual, foi aprovado por unanimidade. Segundo ele, 

 

não teve um voto de usuário contra o decreto de cobrança, mesmo sabendo 
que o preço era dez vezes maior que o do Paraíba do Sul. Como o impacto 
econômico é baixo, o problema está em saber para onde vai o dinheiro, quem 
vai definir para onde vai o dinheiro. 

 

Na tabela 11 demonstra-se os objetivos das reuniões realizadas pelo CERH em 

2001 e 2002, que teve como resultados a aprovação da instalação do Comitê do Alto Iguaçu e 

Alto Ribeira, a regulamentação do decreto de cobrança pelo uso de recursos hídricos, o 

sistema de informações geográficas para gestão de recursos hídricos, a constituição dos 

comitês dos rios Pirapó e Tibagi e finalmente a aprovação do estatuto da associação de 

usuários e aprovação do contrato de gestão. 

 

Tabela 11 - Funcionamento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

Data Reunião Objetivo Nº de 
participantes Resultado 

26/07/01 1ª 

Instalação do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos, 

apresentação do Modelo 
Paranaense de gestão de RH, 
apresentação do programa de 

Despoluição de Bacias 
Hidrográficas, aprovação do 

regimento Interno do CERH e 
aprovação da instalação do 
Comitê das Bacias do Alto 

Iguaçu e Alto Ribeira 

75 Objetivos atingidos 

04/12/01 2ª 

Posse de conselheiros e 
suplentes, aprovação da 

Constituição do Comitê do Alto 
Iguaçu e Alto Ribeira, 

aprovação da solicitação de 
instalação do Comitê do rio 

Tibagi e Rio Jordão, aprovação 
da minuta de Decreto que 

regulamenta a cobrança pelo 
uso de recursos hídricos e 

tabela de valores Unitários de 
referência. 

54 
Objetivos 
atingidos 
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Continuação Tabela 11 - Funcionamento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

28/05/02 3ª 

Apresentação do Sistema de 
Informações Geográficas para 
Gestão de RH, aprovação da 
constituição dos comitês do 
Rios Pirapó e Tibagi, análise 
das proposições da mesa 
diretora dos rios Pirapó e 
Paraná III, análise da solicitação 
da SANEPAR de 
reenquadramento de corpos 
hídricos e alteração de decretos 
do regimento interno do CERH. 

59 Objetivos atingidos 

11/10/02 1ª Ext. 

Apresentação do estatuto da 
Associação de Usuários do Alto 

Iguaçu e Alto Ribeira e 
apresentação e aprovação do 

contrato de gestão 

37 Objetivos aprovados 

 

Como o processo todo de criação e implementação do sistema aconteceu 

rapidamente, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Paraná ainda jovem, não 

conseguiu exercer todos os papéis a ele destinados. Acabou apenas aprovando a criação de 

alguns comitês e a Agência do Alto Iguaçu e Alto Ribeira. 

 

 

5.3.5 Comitê do Alto Iguaçu e Alto Ribeira 
 

 

A lei paranaense diz que se em uma bacia três setores de usuários fazem uma 

solicitação fundamentada para o conselho estadual, solicitando um comitê, então o conselho 

estadual autorizaria a instalação do comitê.  O envolvimento dos usuários é muito importante 

por causa desse item da lei. Foi assim que se montou o comitê do Alto Iguaçu e do Alto 

Ribeira e outros no Paraná.      

O comitê do Alto Iguaçu e Alto Ribeira foi instalado em 03 de agosto de 2001. 

Sua composição é definida no Art.5º do seu regimento interno. O Comitê das Bacias do Alto 

Iguaçu e Alto Ribeira é composto por quarenta (40) membros titulares e respectivos quarenta 

(40) suplentes, sendo onze (11) representantes do Poder Público, dezesseis (16) representantes 
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dos Setores Usuários de Recursos Hídricos e treze (13) representantes da Sociedade Civil 

distribuídos conforme está descrito no quadro 10: 

 

Quadro 10: Composição do Comitê do Alto Iguaçu e Alto Ribeira. 

 

Representantes do Poder Público 

União – 1 

Estado – 5 

Municípios – 5 

Representantes dos setores usuários 

Abastecimento de água e diluição de efluentes urbanos – 4 

Hidroeletricidade - 2 

Captação industrial e diluição de efluentes industriais – 6 

Agropecuária e irrigação, inclusive piscicultura – 2. 

Drenagem e resíduos sólidos urbanos – 1 

Lazer, recreação e outros usos não consuntivos – 1. 

Representantes da Sociedade civil 

Colegiados – 3 

Organizações não governamentais – 4 

Entidades de ensino e pesquisa – 3 

Entidades técnico profissionais – 3 

 

 

As competências do comitê estão definidas em seu regimento como sendo 

aquelas citadas pelo artigo 40 da Lei Estadual nº 12.726/99 e artigo 5º do Decreto Estadual nº 

2.315/00 e reproduzidas no quadro 11. 

 

Quadro 11: Competências co Comitê do Alto Iguaçu e Alto Ribeira 

 

I – promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das 
entidades intervenientes; 

II – arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos 
hídricos; 
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Continuação Quadro 11: Competências co Comitê do Alto Iguaçu e Alto Ribeira 

III – aprovar o Plano de Bacia Hidrográfica em sua área territorial de atuação; 

IV – acompanhar a execução do Plano de Bacia Hidrográfica e sugerir as providências 
necessárias ao cumprimento de suas metas; 

V – propor critérios e normas gerais para a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos; 

VI – propor à autoridade competente do Poder Executivo Estadual, os represamentos, 
derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, para efeito de isenção da 
obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios 
destes; 

VII – propor ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR), a probabilidade 
associada à vazão outorgável, referida no 4º do artigo 16 da Lei 12.726/99; 

VIII – aprovar proposição de mecanismos de cobrança pelos direitos de uso de recursos 
hídricos e dos valores a serem cobrados; 

IX – estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse 
comum ou coletivo; 
X – exercer outras ações, atividades e funções estabelecidas em lei, regulamento ou decisão do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR), de acordo com a sua esfera de 

competência. 

 

De acordo com a entrevistada da COMEC, após a aprovação da lei dos 

mananciais (Lei nº 12248/98), a COMEC teve uma ação estratégica nas discussões do grupo 

de trabalho para a criação do comitê. Segundo ela, entendeu-se, após discussão do grupo de 

trabalho 

 

que a questão da regulação do uso do solo é como se fosse um braço das 
ações do comitê de bacia, tanto que se colocou na lei de recursos hídricos um 
artigo dizendo que parte da arrecadação iria para o Conselho Gestor dos 
Mananciais, para administrar a questão da recuperação de áreas degradadas. 
Uma articulação que funcionaria assim: enquanto o Conselho Gestor discutia 
a questão da ocupação, discutindo com as prefeituras a questão de 
regularização, o comitê de bacia começaria a trabalhar com a questão da 
agricultura.  
 

Para o entrevistado da EMATER, o comitê é um belíssimo espaço. Ele mesmo 

foi candidato da oposição para presidente do Comitê. Relata: 

 

Havia duas chapas, o candidato do grupo deles foi o prefeito de São José dos 
Pinhais. Fui candidato pelas ONGs, pelas Câmaras Técnicas. Primeiro tinha 
três grupos, só que a moça abriu que era o prefeito de Piraquara, que ia dar 
uma briga política entre os prefeitos de Piraquara e São José dos Pinhais, 
então eram os dois prefeitos e eu. Eu estava com o apoio dos municípios e das 
ONGs, tive nove votos, perdi por vinte e sete votos. Não ia ganhar nunca, mas 
deu para sacudir, tinha esta visão do que pode ser feito no comitê. E acho que 
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através do comitê você interferia diretamente na política. Tenho essa visão de 
que nós vamos botar em xeque, alguns grupos, algumas atividades e algumas 
entidades, principalmente entidades públicas que estavam servindo outro 
setor. 

 

Segundo o mesmo entrevistado, o comitê abrange a bacia do Alto Ribeira por 

causa do Karst, o aqüífero. O município de Colombo, por exemplo, tem uma grande parte do 

seu território na bacia do Karst. Um trabalho acadêmico interessante mostra que o aqüífero 

alimentava as nascentes dos rios Passaúna, Verde, Barigüi e Irai. O Iguaçu não é alimentado 

pelo Karst, porque é uma junção desses rios. 

O entrevistado representante do Ministério Público relata que sempre houve a 

participação do Ministério Público nas questões ambientais do Paraná. Mas o Ministério 

Público não tem assento no Conselho Estadual de Recursos Hídricos por questões políticas, 

“porque o Ministério Público trabalha e quem trabalha incomoda”. Segundo ele, “a 

participação ativa do Ministério Público não acontece no Estado, que não participou da 

criação do Conselho de Recursos Hídricos nem do comitê do Alto Iguaçu e do Alto Ribeira, 

também não tem assento nesses organismos. O assento que ele ocupa no comitê é como 

representante da CAT do Passaúna do qual era presidente, mas não como Ministério Público”. 

Ele percebeu que  

 

houve influência política para que as pessoas participassem, o que foi feito 
com os olhos do governo passado. Mesmo assim existem de 10 a 20% de 
pessoas que pensam diferente do modelo político, dá para notar a diferença, 
uma grande maioria silenciosa e uma minoria barulhenta. Acho que são coisas 
que fazem parte da sociedade, teoricamente isso sempre vai haver, o 
componente político. Tudo isso começa a diminuir à medida que se constrói 
as regras: as formas de cobrança, de participação, do plano de bacia. 

 
Segundo o Diretor da Agência de Água 

 

o comitê do Alto Iguaçu e do Alto Ribeira funcionou durante um ano. Teve 
um período longo inicial para fechar o regimento interno, equalizar as forças 
todas. Depois houve uma imersão, um evento de final de semana, para 
entender o sistema de recursos hídricos. Depois foram feitos os estudos sobre 
planos de bacia. O comitê entrou na discussão do contrato de gestão, antes 
disso aprovou o estatuto da associação de usuários, como seria o conselho da 
associação, como seria estruturada, onde seria gasto o dinheiro. Tudo que foi 
comprado foi previamente aprovado pelo comitê. O contrato de gestão previa 
três fontes de recursos: o Estado pagava as instalações físicas, a ANA pagava 
o custeio e depois de seis meses a cobrança entraria em vigor. Só a primeira 
parte foi feita.  
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Segundo ele, 

 

 o comitê deve ter tido umas dez reuniões. Eram reuniões dinâmicas, eram 
debates, todas as reuniões com quorum. São quarenta membros, tinha que ter 
pelo menos vinte e oito. Fora os membros tinha sempre audiência, nem 
sempre cabia na sala da secretaria do planejamento. Este ano (2003) tivemos 
só uma reunião. 

 

Tabela 12– Funcionamento do Comitê do Alto Iguaçu e Alto Ribeira 

03.08.01 

1ª reunião 
da mesa 
diretora 

provisória 

Instalação do Comitê das 
Bacias do Alto Iguaçu/Alto 
Ribeira 

    

08.08.01 

2ª reunião 
da mesa 
diretora 

provisória 

Convocação da sociedade civil, 
ASSOMEC, União, CGMRMC, 
CATs, usuários 

    

Definição dos órgãos do Estado 
que participarão do comitê 
definitivo. 

21.09.01 

3ª reunião 
da mesa 
diretora 

provisória Definir estratégias para reunião 
com ONGs e demais segmentos 
de representação 

    

22.03.02 Instalação 
Posse dos membros titulares 
(suplentes não foram 
solicitados) 

  
Mesa diretora provisória 
tem mandato até 8 de 
agosto 

05.04.02 2ª Ext. 
Discussão do regimento interno 
e PRODES     

26.04.02 3ª Ext. Aprovação do regimento interno     

30.04.02 Continuação Aprovação do regimento interno     

14.05.02 Continuação Aprovação do regimento interno 26 Aprovação do regimento 
interno 

08.08.02 1ª Ext. 
Votação de presidente e de 
Secretário geral 39   

29.08.02 2ª 
Estatuto e contrato de gestão da 
associação de usuários 27   

17.10.02 3ª 
Plano de proteção Ambiental e 
reordenamento territorial na 
RMC 

    

 

Obs: (*) A denominação das reuniões foi extraída das respectivas atas. 

        (**) Número de participantes das reuniões. 
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Segundo o representante da SANEPAR, 

somente 10% das pessoas do comitê conhece a lei, a imersão que foi feita 
no final de semana para que houvesse uniformização do comitê, mas não foi 
suficiente. No final chegaram à conclusão que foi pouco, além de uns 20% 
dos membros do comitê não terem tido o compromisso de participar. Com a 
troca de governo, as pessoas foram substituídas dentro das instituições, o 
treinamento dessas pessoas para participar do comitê e do conselho falhou.  
 

Na opinião desse entrevistado, “deveria trocar a forma de atuação do comitê e 

do conselho, sem preocupação coma UED, que é braço executivo e não delibera, nem cobra 

nada”. Para ele, 

 

deveria ser trabalhado em cima das pessoas que fazem parte do comitê, 
treinando, capacitando, aperfeiçoando as câmaras técnicas e a participação da 
sociedade. O procedimento fundamental seria trabalhar com as pessoas, 
deveria haver um processo de discussão, para haver chamamento da 
sociedade. 
 

Para a entrevistada representante das ONGs,  

 

está na hora de rever as coisas, porque sem um processo de participação 
efetiva fundamentada no conhecimento dos direitos, na capacidade de 
identificar problemas e agir sobre a vida presente e futura das pessoas, se 
achará a melhor solução, porém sem mudança. 

 

 E ainda segunda a mesma entrevistada 

 

em qualquer programa de educação ambiental, enquanto houve animador, a 
chama fica acesa, mas é raro sobrar alguma coisa quando este vai embora, 
porque não há tempo para a sociedade incorporar tais questões. É diferente 
daquilo que acontece numa empresa onde se investe pesado na formação do 
pessoal que acompanha e estuda o problema. 
 

A mesma entrevistada comenta que  

não existe uma maneira de trabalhar com questões sociais e ambientais sem 
um pacto com a sociedade. Para que uma lei funcione tem que ser precedida 
de um processo de formação, com farta informação, com criação de 
instrumentos que permitam a participação da sociedade. A composição do 
comitê e da agência de água refletiam a mesma composição de domínio da 
sociedade. Quem usava a água como bem privado iria decidir o destino da 
água como um todo. 

  

De acordo com a entrevistada, 
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 a educação ambiental é uma forma de capacitar a sociedade, para 
compreender os problemas e agir sobre eles. Se esse processo não existe, se 
perpetuam os processos de apropriação da sociedade privada. Sempre se 
privilegia quem tem interesses econômicos. Não se legitima um processo 
democrático sem informação. 

 

Um aspecto interessante é que o comitê do Alto Iguaçu e do Alto Ribeira é um 

comitê estadual aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e criado por decreto 

do governador. E não tem aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nem foi 

criado por decreto do presidente da República, apesar de o Iguaçu ser um rio de domínio da 

União. Isso foi feito porque há um convênio de delegação da ANA para o Estado do Paraná. 

O Diretor da Agência de Água, por oportunidade da entrevista, afirma que suspeita que 

 

 a ANA deve rescindir o convênio, porque o estado está inadimplente, não 
cumpriu com nada. Se o convênio acaba, o comitê deixa de ser legal, o comitê 
do Alto Iguaçu tem que ser dissolvido, a não ser que ele passe pelo Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos e o Lula baixe um decreto de criação. Quando 
for passar pelo Conselho Nacional as pessoas vão perguntar: O que houve 
com aquele governo, estava todo mundo curioso para ver se ia bem? Porque o 
Estado não percebe o estrago que está causando, porque o Paraná vai perder a 
única delegação de competência do país. 

 
Segundo o mesmo entrevistado 

 

 na última reunião do comitê no dia 07/07/03 não houve quorum. Não houve 
manifestação da plenária, só o presidente da SUDERHSA foi lá dizer que o 
sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos iria mudar. As entidades da 
sociedade civil ficaram absolutamente quietas e assustadas, ABES, ABRH, 
ABAS, ONGs, todo mundo acuado sem saber onde estava pisando. Havia 
membros de órgãos de Estado, mudaram todos, mudou a representação da 
COMEC, da SUDERHSA, SANEPAR, COPEL, ninguém ficou da gestão 
anterior. Aparentemente a ordem do Governador Requião era que quem 
tivesse participado do governo anterior ficasse de fora. Como isso foi 
cumprido, houve uma quebra da dinâmica e linha política. Ele ainda afirmou 
que não havia pensado que o fato da representação das instituições nos vários 
organismos de gestão (CERH, Comitê e Conselho Gestor dos Mananciais) 
serem as mesmas pudesse empobrecer o processo, mas sim que facilitava a 
articulação e a coordenação.  

 
Chegamos à conclusão que o comitê enquanto espaço de participação e 

discussão de problemas não conseguiu efetividade e força para ser o espaço da tomada de 

decisões e representatividade, sua instituição por vontade política e não por motivação 

popular tornou-o vulnerável. 
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5.3.6 Agência de Água do Alto Iguaçu e Alto Ribeira 

 

 

Agência de água é a denominação utilizada pela Lei Federal nº 9.433/97 para 

designar a agência de bacia que por sua vez é a pessoa jurídica sem fins lucrativos, organizada 

como fundação de direito privado, ou outra forma jurídica, e com a finalidade definida nas 

legislações federal e estaduais de recursos hídricos. A agência é a entidade de apoio e de 

suporte operacional ao respectivo Comitê de Bacia e também sua Secretaria Executiva. Possui 

funções importantes, como efetuar, mediante a delegação do outorgante, a cobrança pelo uso 

das águas e de propor ao comitê o Plano de Bacias e os valores da cobrança pelo uso das 

águas. 

A legislação do Estado do Paraná define para apoio aos Comitês de Bacia, a 

figura de Unidades Executivas Descentralizadas, que podem ser Agência, Consórcio 

Intermunicipal ou Associação de Usuários das Águas.  

As competências das Unidades Executivas Descentralizadas previstas na Lei 

12.726/99 em seu artigo 41 são apresentadas no quadro 12: 

 

Quadro 12: Competências das Unidades Executivas Descentralizadas 

 

I – elaborar o Plano de Bacia Hidrográfica para apreciação do respectivo Comitê de Bacia 

Hidrográfica ou Comitês de Bacias Hidrográficas; 

II – promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de 

atuação; 

III – participar da gestão do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos em sua 

área territorial de atuação, com a cooperação das entidades estaduais responsáveis; 

IV – manter cadastro de usuários de recursos hídricos, com a cooperação das entidades 

estaduais responsáveis; 

V – efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo direito de uso de recursos 

hídricos; 

VI – analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos 

gerados pela cobrança pelo uso da água e encaminhá-los à instituição pela administração desses 

recursos; 
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Continuação Quadro 12: Competências das Unidades Executivas Descentralizadas 

 

VII – acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos em sua área de atuação; 

VIII – propor ao respectivo comitê de bacia hidrográfica: 

a. o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento ao 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR); 

b.  os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos; 

c.  o plano de aplicação dos recursos disponíveis, com destaque para os valores 

arrecadados com a cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos; 

d.  o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo; 

e. a divisão dos cursos de água em trechos de rio e o cálculo da vazão outorgável em 

cada trecho; 

f. a probabilidade associada à vazão outorgável em cada trecho de curso de água; 

IX – zelar pelo cumprimento da Lei 12.276/99, de seu regulamento e das normas deles 

decorrentes; 

X – representar perante o órgão executivo e de coordenação central do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR) sobre as infrações aos dispositivos da Lei 

12.726/99, de seu regulamento e das normas deles decorrentes; 

XI - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro necessário ao bom funcionamento do 

Comitê de Bacia Hidrográfica da área de sua atuação; 

XII – dar conhecimento público sobre os objetivos e resultados de sua atuação; 

XIII – celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas 

competências; 

XIV – elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do respectivo Comitê de 

bacia Hidrográfica; 

XV - exercer outras ações, atividades e funções estabelecidas em lei, regulamento ou decisão 

do Conselho estadual de recursos Hídricos (CERH/PR), compatíveis com a gestão de recursos 

hídricos. 

 

A articulação para a formação da associação de usuários, segundo o 

entrevistado da SANEPAR, 
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aconteceu com treinamento dentro da SANEPAR, por meio de palestras em 
todo estado sobre a importância da SANEPAR participar do projeto. O 
próprio pessoal da SANEPAR fazia contato com outros usuários, marcavam 
encontros e iniciava-se o processo de formação. 

 

Na discussão com os usuários industriais, foi se evidenciando que eles se 

disporiam a pagar pelo uso da água, desde que tivessem prerrogativas de elaboração do plano 

de bacias. Com base neste argumento a associação de usuários foi montada como agência. O 

setor industrial pleiteava uma estrutura de agência com o menor custo possível, tinha que ser 

muito profissionalizada e com a maior proficiência técnica possível para fazer o plano de 

bacia bem centrado. Segundo o Diretor da Agência, 

 

 havia dois riscos no sistema do Paraná: primeiro, que o setor industrial 
envolvesse os demais segmentos de modo que fossem preponderantes frente 
ao Estado e frente à sociedade civil. Por isso, na implantação do sistema, a 
estratégia era apostar no fortalecimento da SUDERHSA como órgão 
regulador outorgante e em um programa de capacitação da sociedade civil, de 
ONGs, para poder ombrear com a estrutura técnica que a agência ia ter, 
porque a agência não determina o plano, ela propõe o plano, isso vai para 
aprovação do comitê.  

 
Sobre a cobrança o Diretor da Agência explicou o seguinte: 

 

Considerando que a tarefa do órgão gestor seria a maximização da 
arrecadação, existem duas alternativas. Em qualquer das alternativas quem 
arrecada é o poder outorgante, ou seja, a SUDERHSA ou a ANA. Se houve 
delegação de competências para o Estado (no caso da bacia do Alto Iguaçu) 
então é a SUDERHSA. O dinheiro vai para o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos, porque a cobrança pelo uso da água é recurso orçamentário. Se for a 
ANA quem estiver fazendo a cobrança vai para a conta federal. A intenção no 
Paraná, de obter a delegação de competências, é manter esse recurso no 
Estado, se foi delegada a outorga, foi delegada também a cobrança. A 
SUDERHSA arrecada direto. Ela vai entrar em contato com um universo de 
usuários que ela não conhece, pois ela não tem cadastro no Estado e ela não 
tem capilaridade. Então talvez existam no Estado todo umas duas mil 
outorgas, o que é uma parcela ínfima do universo dos usuários. Portanto a 
SUDERHSA não tem estrutura administrativa, nem regional, não tem 
estrutura jurídica para a tarefa de Agência. 

 
De acordo com o entrevistado da Agência de Água, os usuários são 

minoritários no comitê. O receio era que eles tivessem tamanho peso institucional que 

dominassem o comitê. A forma por ele idealizada para lidar com isto é a seguinte: 
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Já que me convidaram para ser o presidente da agência, coisa que nunca 
entendi, tenho que caminhar no fio da navalha, vou preparar um plano de 
bacias que tenha componentes institucionais de capacitação da sociedade civil 
que é para poder atenuar meu próprio peso institucional, essa seria a tarefa 
desse ano. Então vem o Requião1 e muda o cenário completamente. O risco 
Requião eu não previ, nem depois que ele ganhou a eleição, entre outubro e 
dezembro. Por pior que seja ele, (pensava eu) não vão desmanchar isso, 
porque estariam desmanchando uma arrecadação que ele não tem, que está 
pronta para funcionar e o modelo do Paraná se espalhou em todo Estado.  

 
Segundo o entrevistado do Ministério Público, 

 

 Tudo funcionou a partir do momento em que se criou a Associação. Não sei 
qual era o objetivo dela, talvez fosse o mesmo da lei. A Agência de Bacias 
não funcionou para sabermos se deu certo ou errado. Talvez o que falta é 
implementar o Plano de Bacias. A capacitação técnica de quem está lá dentro 
é muito boa. Todos os estudos estão prontos, não há mais necessidade de se 
contratar estudos, isso o governo sempre teve. O que falta é aporte de 
recursos.  

 
A dificuldade de aceitar este arranjo institucional e a justificativa das 

mudanças propostas no sistema são expressas pelo representante de Ministério Público. Veja: 

 

Para fazer o plano de bacia a idéia é que se crie uma autarquia para ser 
Agência de Bacia, com olhar público, um braço da SUDERHSA. A idéia de 
comitê para o administrador público choca, pois não faz parte de nossa 
cultura. Os outros comitês funcionam, da saúde e da infância, porque a 
concessão de recursos está atrelada ao funcionamento do Conselho. Significa 
que se vai aplicar dinheiro nisto. 
 

O Diretor da Agência de Água conta que para montar a agência houve doações 

dos associados e dele próprio como pessoa física. Além das doações, no início de 2003, ele 

próprio captou serviços de consultoria para sustentar a agência, serviços que ele poderia ter 

vendido como consultor junto a TRACTEBEL Energia e a DU KENEG, que é uma 

concessionária de energia de São Paulo. A ANA pagou o salário do presidente da agência até 

dezembro de 2002 através do convênio. De janeiro até julho de 2003 o salário não foi pago. 

Segundo o mesmo, pretende “entrar com ação trabalhista contra a Agência e solidariamente 

contra o Estado, mesmo que leve uns dez anos para receber”. O diretor já tentou manifestar-se 

através de diversos meios, mas constatou que ninguém lhe dá ouvidos, “todo mundo morre de 

medo”. Não se sabe também (em julho de 2003) o que fazer com os bens da Agência. “Como 

                                                 
1 Governador eleito para o atual mandato no Paraná. 
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a SUDERHSA não responde o ofício enviado pela agência e há a necessidade de entregar a 

sede para que não haja custas com aluguel deverá ser feito um depósito em juízo”. 

O conselho da Agência tinha onze vagas. A presidência estava com a maior 

usuária de água, que era a SANEPAR, havia dois representantes da COPEL, outros dois 

representantes de municípios, um representante da PETROBRAS, duas vagas para indústrias, 

uma vaga para agricultores e uma vaga para lazer e recreação. Todos os usos estavam 

representados. Depois da troca de governo, a Diretora de Meio Ambiente da SANEPAR não 

assumiu a vaga dela no conselho de administração e a SANEPAR está se omitindo de 

qualquer opinião a respeito do que deva ser feito com o modelo de gestão.  

Para o diretor da agência de águas, 

 

o governo do Paraná está desmanchando isso, com isso o Paraná vai parar uns 
quatro a cinco anos. Qual usuário vai querer pagar pra entidade pública? Não 
vão pagar. Porque os usuários tinham grande peso na associação, teriam 
grande peso na elaboração do plano de bacias.  

 

O que ficou demonstrado é que possivelmente os críticos do sistema tivessem 

razão.  

     

                                                                                                                              

5.4 CENÁRIO POLÍTICO DAS MUDANÇAS 
 

 

Durante as entrevistas foi possível perceber o sentimento dos que participaram 

do processo de elaboração do modelo de gestão de recursos hídricos do Paraná com relação à 

avaliação feita pelo atual governo que, segundo os entrevistados autoritariamente ignorou os 

avanços obtidos no processo de discussão do modelo de gestão. Os mesmos ainda comentam 

o fato de que os usuários participantes do processo aceitaram as decisões do governo sem 

questionamentos, por se sentirem beneficiados com o não pagamento pelo uso dos recursos 

hídricos enquanto não existir outro modelo. 

Segundo o entrevistado da EMATER, 

 

a briga que está acontecendo agora é briga de um grande, o governo Requião 

que é estatizante e não acredita no terceiro setor, não acredita em 
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organizações não-governamentais. Para o governador a agência de bacia seria 

o terceiro setor ou uma agência privada que trabalharia com dinheiro público. 

 

 Ele ainda relata que não foi na reunião do comitê (07/07/03) para não se 

indispor, achava que era necessário sair do calor da luta naquele momento. 

Ainda de acordo com o mesmo entrevistado, todos os estudos, informações e 

consultorias custaram muito caro para serem desconsiderados. Para ele, foi o governo 

Requião que contratou o PROSAM e não poderia está-lo menosprezando. Ele ainda afirma 

 

que trabalha na região metropolitana há vinte anos e que Curitiba não é só um 

município poderoso economicamente, mas politicamente e tecnicamente, pois 

existe um avanço grande na questão de planejamento. Mas existe uma grande 

diferença entre o município pólo e os periféricos, o que se percebe em 

reuniões das CATs, onde o representante da prefeitura de Curitiba vem 

acompanhado por arquitetos e advogados e o representante de município 

periférico não sabe se expressar, falar para defender suas idéias e colaborar na 

elaboração dos documentos. 

 

A entrevistada das ONGs diz que ainda há muita confusão e que  

 

a avaliação do novo governo ficou muito moralista, mas que o governador 

Requião tem claro a importância do Estado em cumprir seu papel de zelar 

pelo interesse público e social e que vai encontrar dificuldade para saber qual 

será o melhor desenho, agência ou autarquia. 

 

 Acredita a entrevistada que  

 

existe a possibilidade de inverter a regra do jogo do planejamento urbano e 

colocar a água como foco principal e a partir dela planejar a ocupação. Com 

essa inversão na lógica do planejamento conseguir-se-ia submeter o setor 

privado a novas regras do jogo que visem garantir o interesse público da água. 
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A mesma entrevistada ainda diz que é necessário criar instâncias de decisão e 

execução locais, pois as pessoas e os problemas estão próximos da prefeitura e do prefeito. 

Nessa instância local, segundo ela, entende-se melhor as dificuldades que o povo tem. 

Segundo o representante da SANEPAR, o novo governo questionou o modelo 

por achar que é uma forma de privatização do sistema. Para ele “o governo não considerou 

que dos onze conselheiros da associação, sete representavam o poder público”. De acordo 

com o que foi dito a intenção manifestada pelo governo é de romper o contrato de gestão entre 

o Estado e a Agência de Água, voltando tudo para a estaca zero. Segundo ele “a dificuldade é 

que não existe outro modelo, e tudo estava pronto para se iniciar, quando parou no Alto 

Iguaçu e Alto Ribeira, parou no Estado todo”. 

Um dos defeitos desse modelo, segundo o mesmo entrevistado, foi a falta de 

uma comunicação maciça da proposta, 

 

o discurso de que é um modelo com maior participação social cai muito bem 

para a sociedade e que apesar do governo dispor de recursos para fazer a 

comunicação, a mesma não ocorreu. Não houve entendimento da importância 

da proposta pela população, acabou ficando restrito ao pequeno grupo de 

pessoas que poderiam hoje defender o modelo. 

 

Para o mesmo entrevistado, sua empresa está aguardando a posição do 

governo, já que a mesma é estatal. Ele ainda diz que “existem interesses políticos do 

secretário do meio ambiente, que já foi presidente do consórcio Tibagi e tem a visão de 

consórcio”. Segundo ele, na região metropolitana se chegou a conclusão que 

 

quando um consórcio for alterar seus estatutos para UED, acaba sendo uma 
associação de usuários. A alteração única que ocorre é a distribuição de poder, 
porque tem que contemplar poder, para todos os usuários no conselho de 
administração e os prefeitos precisam abrir mão do poder para os usuários. 
 

A grande discussão com o atual governo, segundo o entrevistado representante 

da COMEC, é que  

 

o governo não quer que os usuários façam parte do comitê. Para o governo, o 
comitê só tem que ter o poder público, a sociedade civil organizada e as 
prefeituras. Segundo ele, o atual governo vai determinar a forma de uso e 
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como vai cobrar e amplia a participação do poder público e sociedade civil na 
vaga dos usuários. 

 
Para o entrevistado representante da Agência de Águas, “o discurso aqui no 

estado do Paraná é que a Lei 9433/97 representa uma privatização das águas”. Para ele “o 

governador Requião tem o estilo de Hugo Chavez” e pelo fato da agência ser uma entidade de 

direito privado, o governador perderia o controle de nomeação dos cargos. Para o 

entrevistado, “o governador não acredita, em conselho e gestão compartilhada, seu perfil é de 

mandar e o resto obedecer”, além do desprezo por relações com a sociedade civil. 

Para o entrevistado da EMATER, o processo de participação do PDI (Plano de 

desenvolvimento Integrado) intimidava, “as pessoas apenas ouviam, como objetos, não 

participavam, faltou habilidade no processo de construção, embora a meta estava correta”. 

Como o produto já era conhecido por causa das consultorias a conclusão das discussões era a 

mesma. Para o entrevistado, “jogar isso fora só porque não se quer dar continuidade é 

sofrimento para a sociedade e para a máquina pública”. Para ele,  

 

a decisão de reeleição enfraqueceu muito os partidos que ficam oito anos fora 
do governo, como é o caso do PMDB no Paraná. As pessoas que estão hoje na 
direção das secretarias precisam conhecer melhor a proposta e que está se 
falando de região metropolitana e de instrumentos metropolitanos. 

 
O entrevistado da Agência de Água se mostrou decepcionado com a reação dos 

usuários. Ele cita o exemplo da PETROBRAS como maior usuária industrial que, indagada 

sobre a questão da paralisação do sistema, disse que se “o Estado vai rever o modelo, então 

para eles seria bom, pois demoraria uns três ou quatro anos para iniciarem o pagamento”. 

Comenta ainda o entrevistado que “passou treze anos da sua vida dedicando-se ao Paraná, na 

viabilização e implantação do programa e que nesse período poderia ter assumido outros 

cargos”. Comenta ainda que “nada na agência é feito sem conhecimento da SUDERHSA, não 

há como dizer que o sistema é privatizante porque tem todo controle político e apresenta 

relatórios de tudo que é feito”. Segundo ele, “a única ação da agência seria expandir os 

associados, porque a cobrança efetuada seria depositada no fundo estadual”. 

Segundo o entrevistado representante da COMEC, com a moratória de noventa 

dias decretada pelo atual governador Requião, muitos equipamentos comprados pela COMEC 

não foram pagos e também não foram aceitos pela nova diretoria. Para ele 
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A característica principal do atual governo é achar problemas e criar soluções, 

então acabaram questionando outras coisas, outros projetos como o Paraná 

Urbano. Começaram a olhar a questão de recursos hídricos e dos mananciais 

com outros olhos, com olhos de quem enxerga exclusivamente em que 

maracutaia acabou-se construindo, quilômetros de distância da participação da 

sociedade civil e da iniciativa privada.  

 

De acordo com a opinião particular do entrevistado, “não é compreensível 

como o governo queira fazer gestão pública exclusivamente com o poder público, que é algo 

ultrapassado”. Segundo ele, “a administração moderna chama a iniciativa privada para o jogo 

e faz a sociedade civil se organizar”. 

De acordo com o mesmo entrevistado, a atual diretoria da COMEC não se 

preocupou com os técnicos que lá trabalhavam, houve afastamentos e quem veio para 

substituir não tomou conhecimento de nada, além das auditorias internas para verificação de 

contratos. Portanto, a preocupação é de verificar se houve desvios e não se houve resultados. 

“Existe uma caça às bruxas”. 

Ainda de acordo com o mesmo entrevistado, o atual governador foi o mesmo 

que assinou o empréstimo do PROSAM em 1992, mas não executou. Para o governador, 

segundo o entrevistado, “não existe argumento técnico, porque ele só conhece o argumento 

político, acaba não sendo uma gestão construtiva essa do atual governador”. 

Desde dezembro de 2002 (até julho de 2003), o Conselho Gestor de 

Mananciais e o Comitê do Alto Iguaçu e Alto Ribeira não se reúnem. O presidente do Comitê 

das Bacias está tentando fazer reuniões com representantes do estado que foram 

desestimulados. A secretaria executiva que era do IAP, não atua. Para o diretor da agência de 

água “há um boicote, tudo está paralisado, parece que estamos regredindo ao século passado 

em termos de gestão do uso do solo na região metropolitana”. 
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6 ANÁLISE 
 
 

6.1 CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO-AMBIENTAL 
 
 

6.1.1 A Relação entre os Tipos de Problemas Relacionados à Água e a Formação e Atuação 

dos Organismos 

 

O Sistema Integrado de Gestão das Mananciais da Região Metropolitana de 

Curitiba surgiu para assegurar a conservação dos mananciais de abastecimento público dos 

municípios da Região Metropolitana. A Região Metropolitana cresceu sobre seus mananciais 

de abastecimento acarretando, além da escassez da água, a degradação dos mananciais devido 

ao uso e ocupação do solo de forma desordenada.  

Na busca de soluções emergentes para os problemas da Região Metropolitana, 

o governo do Estado do Paraná criou o Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos 

Mananciais da RMC, em detrimento do cumprimento do Decreto 2964/80 que estabelecia a 

proteção dessas áreas. A criação do sistema tornava o Estado livre das responsabilidades em 

relação ao avanço crescente da ocupação em direção aos mananciais, permitindo assim que o 

“desenvolvimento” da região continuasse, já que o sistema assegura mais a organização 

territorial do ponto de vista da ocupação do que a preservação dos mananciais. 

O maior desafio para o poder público é a questão habitacional, a falta de acesso 

à moradia pelas camadas mais baixas da população, o que acarreta ocupações urbanas 

irregulares em áreas de mananciais, causando poluição nos rios que abastecem a população, já 

que as ocupações ficam a montante de algumas captações da SANEPAR. 

O fator que impulsionou a construção do Sistema de Gestão dos Mananciais 

foi a grande enchente que ocorreu na região metropolitana em 1995 e deixou 

aproximadamente 7500 famílias2 desabrigadas. Como já havia obras previstas para controle 

de cheias e que já deviam ter sido desenvolvidas, a enchente foi um “empurrão” para que o 

governo então assumisse todos os projetos e obras previstos no âmbito do PROSAM, que 

estava parado há dois anos. 

O aspecto mais interessante desse processo é que os organismos não surgiram 

pelos conflitos do uso da água diretamente, mas pela necessidade emergente de colocar em 

                                                 
2 Dados obtidos da entrevista do representante da COMEC. 
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prática um financiamento que estava aprovado, porém sem uso, enquanto os problemas 

ambientais e sociais estavam à espera de soluções. 

Como o problema central é a proteção dos mananciais, os organismos de 

gerenciamento de mananciais foram criados antes dos organismos de gestão dos recursos 

hídricos, obtendo uma relativa eficiência em alguns casos concretos (Câmaras Técnicas de 

APAs). O Conselho Gestor de Mananciais representou uma guinada na política de proteção 

dos mananciais, porque a mesma Lei que o criou liberou a ocupação de grande parte de áreas 

de mananciais. 

A gestão dos mananciais é tão nítida, que a pesquisa, originalmente dirigida 

aos organismos de bacia, acabou incorporando os organismos de gerenciamento de 

mananciais. A relação entre as duas políticas foi forjada pelo PROSAM. 

 

 

6.1.2 A Relação entre o Nível de Complexidade Político e Social da Bacia e a Formação e 

Atuação dos Organismos 

 

Existem dois aspectos que devem ser considerados nesse processo: um é o fato 

da área metropolitana estar localizada nas bacias do Alto Iguaçu e Alto Ribeira e o outro pelo 

fato do PROSAM ter sido iniciado no governo Lerner. 

A área das bacias em questão não é de grande extensão, mas a complexidade 

do processo de gestão reside no fato da área estar densamente povoada, ser uma região 

metropolitana com características diversas entre seus municípios e estar localizada numa área 

de intenso tráfego, já que é elo de ligação entre os Estados de São Paulo e Santa Catarina. 

 Além de todas as dificuldades decorrentes dos fatores citados, houve aspectos 

de favorecimento ao governo na construção do processo de gestão dos mananciais. O governo 

Lerner pôde contar com órgãos anteriormente criados e que cuidam da gestão metropolitana, 

além da tradição política do então governador, já que o mesmo fazia uma espécie de 

revezamento nas gestões da cidade de Curitiba como prefeito e em dois mandatos sucessivos 

no governo do Estado, e garantiu a eleição de seu sucessor para a cidade de Curitiba. 

A inimizade política com o seu sucessor no Governo do Estado, porém, 

resultou no desmonte geral do sistema de gestão de recursos hídricos do Paraná, o que denota 

a falta de legitimidade do famoso modelo paranaense.  



 126

6.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 

6.2.1 A Relação entre a Estrutura Institucional-legal-formal e a Formação e Atuação dos 

Organismos 

 

A criação dos organismos de gestão de uso do solo e de recursos hídricos da 

Região Metropolitana foi conseqüência da problemática dos mananciais e da implementação 

do PROSAM, com todos os seus componentes e propósitos. Um processo que aconteceu de 

forma “atropelada” e que não permitiu a compreensão por parte da sociedade e dos usuários 

da legislação de recursos hídricos e da necessidade de sua implementação. 

O Conselho Gestor dos Mananciais, órgão criado para implementar o Sistema 

de Gestão dos Mananciais não é um organismo respaldado por todos os segmentos da 

sociedade. Alguns acham que existiam interesses escusos na composição do referido conselho 

e que o mesmo representa os interesses de determinado setor econômico. 

Enquanto a política dos mananciais foi gerada no âmbito da COMEC, órgão 

metropolitano há muito envolvido com o uso do solo, a política de recursos hídricos foi 

engendrada na Coordenação dos Programas de Governo, órgão aparentemente informal do 

governo do Estado ao qual estavam subordinados os programas e projetos com financiamento 

internacional. Num determinado momento percebeu-se a relação entre as duas políticas, e 

através do uso de recursos do PROSAM para alimentar a construção da política de mananciais 

as partes interessadas passaram a conviver em harmonia. 

O comitê do Alto Iguaçu e do Alto Ribeira não surgiu por vontade dos usuários 

de água ou da sociedade civil e sim, como instituição integrante do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e também como componente de conclusão ao 

PROSAM. Apesar da Lei Nacional estar em vigor desde 1997, o Paraná ainda não tinha sua 

legislação de Recursos Hídricos. Havia assim uma pressão moral para fazer alguma coisa. 

Como pode ser verificado na seção 5.3.5, o pedido de instalação do comitê 

partiu de três grandes usuários de água, em cumprimento ao estabelecido na lei, dentro da 

iniciativa de se constituir a associação de usuários e montar o sistema de gestão de recursos 

hídricos do Paraná. Também ficou evidente que o fomento das idéias partiu de dentro do 
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grupo do modelo de gestão e consultores contratados que tinham o interesse claro de aprovar 

o modelo. 

 

 

6.2.2 A Relação entre a Atuação de Órgãos Financiadores e a Formação e Atuação dos 

Organismos 

 

Os Organismos de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Região 

Metropolitana de Curitiba foram concebidos com os auspícios do PROSAM, financiado pelo 

Banco Mundial. Um programa que destinou US$ 252 milhões para o governo do Paraná 

investir na Região Metropolitana em ações que visam a melhoria, recuperação e gestão do 

meio ambiente na bacia do Alto Iguaçu, além da ajuda financeira da ANA na instalação da 

UED. 

Pelo que se tem notícia, os projetos e programas desenvolvidos durante a 

vigência do PROSAM foram executados por consultorias técnicas contratadas para dar os 

aportes de conhecimento necessários, desde uma dúvida institucional para a legislação até a 

implementação efetiva de um projeto. 

Um aspecto interessante observado é que todo esse processo de construção do 

Sistema de Gestão de Recursos Hídricos era idealizado com verba do PROSAM e trabalhado 

pela equipe técnica da Coordenação dos Programas de Governo e do órgão de gestão 

metropolitana, sediados nas salas da Secretaria de Planejamento do Estado. 

Como mencionaram alguns entrevistados, como o nível de participação dos 

técnicos dos demais órgãos de governo foi baixo – apenas algumas lideranças acompanharam 

o processo – a política acabou tendo pouca ou nenhuma sustentação por parte destes órgãos. 

 

 

6.2.3 A Relação entre o Papel Empenhado dos Técnicos e a Formação e Atuação dos 

Organismos 

 

Ficou constatado nas entrevistas que o trabalho desempenhado dentro dos 

organismos foi realizado num esforço de técnicos do governo com consultorias.  Se 

observadas as composições dos referidos organismos fica claro que a participação é 
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exclusivamente técnica-governamental, os técnicos estavam trabalhando através das 

instituições que representavam e não por sua atuação e /ou interesse na gestão de solo e água, 

como por exemplo, a secretaria executiva do comitê que era ocupada pelo IAP que designava 

um funcionário para representá-lo. Outro fato constatado é que os representantes das 

instituições eram os mesmos em todos os organismos, proporcionando a aceleração nas 

discussões e decisões tomadas dentro dos organismos, bem como o consenso, mas impedindo 

que a política de recursos hídricos fosse assimilada mais amplamente entre as instituições 

estaduais.  

 

 

6.2.4 A Relação entre a Estrutura Formal do Comitê e a Formação e Atuação do Organismo 

 

A diversidade de organismos para atuar na gestão de água e solo da Região 

Metropolitana de Curitiba deixa claro que a estrutura dos mesmos organismos é similar, pelo 

menos na questão de composição e de participação das instituições. Analisando a composição 

dos organismos, verifica-se que os nomes e entidades se repetem, principalmente na 

representatividade do setor público e a não participação das ONGs. 

O principal problema não é formal e sim de capacitação, de disposição em 

envolver de fato a sociedade civil. 

 

 

6.3 PROCESSOS DE MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

 

6.3.1 A Relação entre a Forma de Organização da Sociedade e a Formação e Atuação dos 

Organismos 

 

A participação da sociedade passou esquecida no processo todo, já que a 

institucionalização dos organismos aconteceu por chamamento dos setores que poderiam estar 

interessados na cobrança futura pelo uso da água. Durante a formulação da legislação de 

recursos hídricos houve quem olhasse para este fato, mas não lhe foi dado importância. 
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A falta de participação social fica evidente quando na troca do governo do 

Estado e conseqüente paralisação do processo não houve nenhuma manifestação por parte 

deste  segmento nem a favor ou contra as iniciativas do novo governo. A observação que se 

faz do processo todo é que houve uma participação “forjada”, manipulada para se ter um 

produto final, um resultado. 

A falta de participação da sociedade civil é percebida pela falta de 

representatividade na composição dos organismos como nas ações, nas discussões políticas 

como na implementação dos projetos. As universidades quando muito são citadas nas atas de 

reuniões, por seus representantes se fazerem presentes. O movimento ambientalista só aparece 

de fato na briga inicial para preencher a vaga das ONGs. 

Talvez os únicos organismos que efetivamente denotam participação da 

sociedade são as CATs das APAs que, pela sua própria composição, deixam evidente maior 

representatividade social por parte das prefeituras e entidades instaladas nas APAs, muito 

embora seus representantes no comitê sejam funcionários de órgãos estaduais. 

 

 

6.3.2 A Relação entre a Atuação de Redes de Indivíduos e a Formação e Atuação dos 

Organismos 

 

A entrevistada que foi candidata à vice-governadora pelo Partido Verde, 

afirmou que funcionava uma espécie de “governo paralelo” no Centro de Coordenação dos 

Programas de Governo, de onde saiam as decisões sobre todos os programas com 

financiamento internacional em execução. 

A rede que talvez verdadeiramente funcionou é aquela formada pelos técnicos 

das CATs, que trabalham desde a implementação das mesmas e demonstram 

comprometimento com as CATs nas reuniões, conforme pode ser comprovado nos resultados 

demonstrados na tabela 10. 

Também ficou evidente que as relações estreitas entre o diretor da Agência de 

Água com a ANA facilitou a condução do processo de construção do modelo paranaense. 

As relações amistosas entre todos os técnicos da COMEC favoreceram e/ou 

facilitaram a execução de muitos projetos e estudos, demonstrando cumplicidade na 

construção desse modelo. 
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6.3.3 A Relação entre o Grau de Conflito entre Setores e a Formação e Atuação dos 

Organismos 

 

O principal conflito de uso da água existente na Região Metropolitana é a 

escassez de água para abastecimento público. O conflito está estabelecido entre a SANEPAR, 

companhia que abastece a Região Metropolitana e os usuários em geral, juntamente com o 

governo do Estado, já que as represas de abastecimento público não servem a um único 

município, mas a região metropolitana toda. 

O grau de complexidade desse conflito ficou claro quando da proliferação das 

algas na represa de Iraí, e a água ficou mal cheirosa, verde, imprópria para consumo. A 

SANEPAR, juntamente com os órgãos do Estado e prefeituras, tinha a responsabilidade de 

resolver o problema. Através de um termo de ajuste de conduta foram elaboradas 33 ações 

pelo ministério público para solucionar o problema. Esse conflito deixou clara a 

responsabilidade do governo na elaboração de políticas públicas eficientes para contornar a 

crise da água na RMC.                                                                                                                                      

No Comitê percebe-se um conflito com o Promotor Público, representante da 

CAT. Segundo o mesmo “é por questões políticas e quem trabalha incomoda”. Na visão do 

mesmo, a promotoria não tem assento porque haveria divergência quanto à forma de 

participação e discussão preconizada pelos demais e a forma como estas discussões estavam 

sendo conduzidas. 

É evidente também o conflito entre as ONGs e o Grupo Técnico do Modelo de 

Gestão quando da discussão para criação da legislação de recursos hídricos. Nesse caso, 

durante as entrevistas pareceu haver uma resistência por parte do grupo à participação de 

determinadas ONGs, que acabaram sendo chamadas de “complicadinhas” deixando 

transparecer que as se as mesmas participassem do processo “atrapalhariam” os trabalhos. 

Talvez o conflito mais importante é o político entre o governo passado e o 

atual, havendo a paralisação do sistema. Na formação dos organismos, as mesmas posições 

fechadas deram grande velocidade à implementação, pelo menos formalmente. 
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6.3.4 A Relação entre o Contexto Político Geral e a Formação e Atuação dos Organismos 

 

O ex-Governador do Estado do Paraná, responsável por todo o Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado, tem tradição e profissão de arquiteto. Além 

de governar a sede metropolitana por vários mandatos, ele elegeu seus sucessores e ainda foi 

governador por dois mandatos consecutivos, tendo tempo para arquitetar e concluir projetos 

ambiciosos do ponto de vista político, porém nem sempre sustentados. A quebra da sucessão 

de seu governo no Estado demonstrou que o seu modelo político para construir o sistema  de 

gestão de recursos hídricos no Paraná não funcionou, tanto é que está parado ou sendo 

reformulado. 

Os organismos criados, além de muitos jovens, não tiveram a oportunidade de 

adquirir legitimidade, não tiveram lastro na sociedade nem dentro dos órgãos de governo. A 

análise que se faz é se o governo anterior descentralizou em favor de um modelo de gestão de 

recursos hídricos no Paraná, participativo e democrático ou se permitiu que o processo fosse 

conduzido por fora de seu governo, como comentou uma das entrevistadas.   
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CONCLUSÃO 
 
 
A água, sempre foi considerada um bem abundante e renovável. Somente após 

intenso processo de urbanização e industrialização e conseqüente alteração na qualidade e 

quantidade de água, acarretando prejuízos à qualidade de vida e ao desenvolvimento 

econômico, é que se começou a pensar na água como recurso econômico e limitado. Isto fez 

da água também um “recurso político”, como bem mostra o desenvolvimento recente do 

sistema de gestão de recursos hídricos no Estado do Paraná. 

A pesquisa realizada mostra que o grande desafio, talvez o maior para a Região 

Metropolitana de Curitiba, está em se colocar a água como foco principal, a partir do qual se 

planeja a ocupação. Acredita-se que a crescente migração em direção às áreas de mananciais, 

nas últimas décadas, por estarem fisicamente afastadas do centro da cidade de Curitiba e 

terem menor valor imobiliário, tem agravado a situação dos mananciais, porque a água não 

era considerada uma questão chave. 

 Enquanto esta é a visão defendida por uns, a COMEC adotou outra filosofia. 

Apoiada por teóricos franceses adotou o conceito de metrópole competitiva, sustentável e 

solidária, justificada por uma nova ordem imposta pela tecnologia e fluxos de informação, e 

pelo imperativo de participação no processo decisório e da compreensão de que 

desenvolvimento e preservação ambiental não são temas excludentes. Esse conceito, adotado 

pela COMEC para o PDI de 2001, justifica-se conjugando os três conceitos no sentido de 

abranger e compatibilizar ações para resultar em uma Região Metropolitana mais próxima do 

ideal para a sociedade. 

Nas duas gestões do governo Lerner que antecederam a atual gestão de 

Requião, ainda sob o mito da “capital ecológica”, Curitiba sofreu um processo de urbanização 

muito grande, incentivado pelo então governador, que tinha a visão estética e de planejamento 

urbano como alicerce para um projeto político bem sucedido. Todas as ações então se 

voltaram para a edificação de grandes obras urbanas e também na construção de alguns 

parques em antigas pedreiras da cidade que deram nome à “política ecológica” pelo 

reaproveitamento dessas áreas. No revezamento político entre prefeitura da cidade de Curitiba 

e governo do Estado, Jaime Lerner pôde dar continuidade a suas obras, mesmo se não estava 

exercendo o mandato, pois havia elegido seu sucessor que então continuava suas obras, que 

ajudaram a formar o mito em torno da capital do Estado do Paraná. Concluímos que a tradição 
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política verificada dentro da região metropolitana garantiu ao então governador Lerner 

concluir grandes projetos, sempre com apoio de grandes empresários, que garantiram para si 

uma representação formal dentro da administração pública. 

A legislação de recursos hídricos do Paraná foi criada com financiamento do 

PROSAM conforme tratado no capítulo 5 desta pesquisa. Esse processo todo de construção 

do modelo paranaense de gestão de recursos hídricos foi interessante pelos muitos estudos 

realizados, consultorias e investimentos nesse processo, que foi legitimado com pouca 

participação. As reuniões tinham presença, mas não participação efetiva, com discussões 

oriundas da sociedade, dos anseios e necessidades da população. Não houve contribuição nem 

manifestação popular, ficou claro que foi um chamamento de setores. A conclusão a que 

chegamos é que se a participação tivesse sido efetiva, de modo que todos “tomassem parte”, o 

sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Paraná teria se tornado menos frágil, mais 

sustentado pelos interessados na sua existência. Esse interesse não apareceu quando da 

necessidade da Agência de Água do Alto Iguaçu e Alto Ribeira manter-se de portas abertas, 

parece que faltaram “recompensas diretas” para os usuários da associação, continuar a luta 

inicial que travaram para criar a mesma. 

Também foi possível constatar, que a maioria dos entrevistados fizeram parte 

do governo anterior nos órgãos a que representaram, o que deixa em evidência o fato de não 

constatarem nenhum erro naquele governo, somente descontentamento com as decisões do 

atual governo em rever o modelo. O que deixam claro, aqueles que apóiam este governo, é 

que ele é capaz de cumprir e zelar pelo interesse público. 

Consideramos que é uma necessidade emergente do poder público perceber 

que as questões sociais e ambientais precisam ser discutidas e decididas em conjunto com a 

sociedade, para que a mesma se responsabilize pelos recursos naturais. Necessidade também 

de melhorar os instrumentos que permitam uma verdadeira participação da sociedade, para 

que os responsáveis pelas discussões não sejam aqueles que detém o poder político e 

econômico. 

Concluímos também que o fato de a sociedade estar desinformada e não 

qualificada para as discussões que se fazem necessárias permite legitimar os processos sem 

informação e discussão. Uma sociedade informada e educada, capaz de decidir, 

compreenderia melhor os problemas e teria capacidade de agir sobre eles.  O discurso da 

participação social enfatizado neste trabalho, no capítulo 2, cai muito bem para a sociedade, 
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mas se poucas pessoas conhecem efetivamente o que se vai discutir e decidir esvazia-se o 

processo. Observamos que o maior defeito do sistema paranaense foi a falta de comunicação 

das propostas que estavam sendo trabalhadas. Os próprios componentes dos organismos não 

tinham conhecimento das funções que estavam assumindo bem como de suas atribuições, ou 

mesmo as implicações da legislação que havia sido aprovada. 

Pôde-se observar nesse processo que a elaboração de uma política pública 

democrática e participativa requer muito mais que vontade política. Para não ficar no discurso 

é importante que se tenha estratégias de ação definidas com a sociedade para que as mesmas 

políticas sejam executadas. 

Segundo os críticos o atual governo paranaense tem uma visão moralista e 

centralizadora, vê o papel do Estado como de zelar pelo interesse público e não acredita em 

gestão compartilhada. Questionou o modelo de gestão de recursos hídricos por acreditar que 

era uma forma de privatização do sistema pelo fato do mesmo estar sendo administrado pela 

associação de usuários, apesar de empresas vinculadas ao poder público fazerem parte dessa 

associação. Sendo assim, em março de 2003 rompeu-se o contrato de gestão entre o governo 

estadual e a Agência de Água do Alto Iguaçu e Alto Ribeira, sem ter um novo modelo ou uma 

legislação para substituir. 

Enquanto se espera a definição do atual governo sobre todo o processo de 

gestão de recursos hídricos no Paraná, os problemas continuam à espera de soluções. Não está 

claro de que forma a região metropolitana deverá encaminhar a questão da ocupação 

desordenada em torno dos mananciais ou mesmo da grande concentração populacional na 

região metropolitana e da demanda em torno do uso da água, já que a disponibilidade hídrica 

da região é restrita. Concluímos que as questões políticas, os interesses dos usuários e a falta 

de conscientização da população estão na base da problemática da gestão de recursos hídricos, 

principalmente no caso de gerir a interface água e solo, em uma metrópole instalada nas 

nascentes de duas bacias. 
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QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS 
 

I – Processo de criação do organismo 
 

- Como atores do governo, sociedade civil e usuários se organizaram para criar o 
organismo? 

- Principais grupos de interesse no âmbito de gestão da água (usam, são afetados e 
participam da gestão/ indústrias, agricultores, órgãos do governo, movimento 
ecológico) 

- Como foi composto inicialmente o organismo? Data da criação/tipo/ composição 
inicial 

- Quais as instituições públicas envolvidas (órgãos de outorga, saneamento, controle 
ambiental, irrigação, energia hidrelétrica, navegação, pesca, lazer, etc.) 

- Problemas que impulsionaram a criação do organismo (foi criado para atender a lei?) 
- Grupos responsáveis pela criação (quais órgãos, qual a razão)? 
- Papel do estado (secretarias e órgãos, descentralização, municípios destaques) 
- Processo de mobilização (o que estimulou os usuários ou sociedade civil? Como foi a 

organização, que metodologia foi usada?) 
- Definição composição do comitê (como foi definido e por quem?) 

 
II – A atuação do organismo 
 

- Dados de atuação: nº de reuniões realizadas, participantes, pessoas que trabalham na 
CAT, estudos realizados, decisões tomadas pelo organismo, fontes de receita do 
organismo. 

- Mudança que ocorreram na estrutura do comitê; 
- Processo de negociação das decisões; (quais métodos são usados, voto?) 
- Processo de mobilização da sociedade civil e usuários;(se louve, quem liderou?) 
- Papel do organismo nas políticas públicas ( o organismo se manifesta sobre a atuação 

do poder público?) 
- Formulação da agenda do organismo (problemas que chegam a agenda e não) 
- Acesso á informação (informação que chegam aos usuários e sociedade civil) 
- Atuação do organismo já gerou impacto no uso da água 
- Existe relação do organismo com outros fóruns participativos (conselhos de saúde, 

educação,etc) 
 
III- As perspectivas e visões dos atores sobre a gestão de água 
 

- Opinião de representantes dos diferentes grupos de interesse (temas prioritários para o 
organismo, papel exercido pelos vários grupos de interesse, capacidade de influenciar 
as decisões do organismo e do organismo solucionar problemas da água) 

- Atores que não participam  do processo como percebem e porque não participam; 
- Como os grupos sociais percebem a questão da água (pequenos agricultores, 

associações de moradores, ONGs) por que não estão envolvidos? 
- Como as lideranças políticas percebem a água? Por que não se envolvem com a 

questão da água? Tem projetos relacionados? 
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IV – Contexto ambiental, social, econômico e político 
 

- Atividades econômicas ( onde se concentram, desenvolvimento histórico, produtos 
agrícolas principais) 

- Problemas sociais ( nível de desigualdade, falta de infra-estrutura, serviços públicos, 
habitação, etc) Quais as regiões mais pobres e quais mais desenvolvidas? Quais as 
áreas de crescimento urbano mais rápido? Onde se localizam as áreas de crescimento 
informal? 

- Cultura política (perfil da elite política, movimentos sociais, tradições políticas, 
definição de cargos) Quem são os líderes políticos? Representam quem? Partidos? 

- Existem formadores de opinião (rádios, televisão) Se manifestam sobre a questão da 
água? Quando? 

- Quais movimentos sociais atuam? ONGs? Outras? 
- Quem são os usuários de água? São organizados? 
- Características territoriais/meio ecológico/ processo de ocupação/ transportes 

 
V- Problemas associados ao Uso da água 
 

- Principais problemas na agenda do organismo sobre gestão da água na bacia ( 
principais usos e localização, conflitos e localização, fontes de poluição e localização) 

- Como o desenvolvimento econômico afeta os problemas da água (tipos de indústria, 
etc) 

- Como problemas sociais afetam (falta de saneamento, etc) 
- Como as políticas públicas afetam os problemas das águas (habitação desordenada,etc) 
- Como historicamente tem sido a gestão da água na região (quais órgãos foram 

responsáveis pela gestão, nível de técnicos, etc) 
- Capacitação técnica (áreas dos órgão gestores de RH com mais ou menos capacitação, 

etc) 
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TABELA DE ENTREVISTADOS 

Data Horário Nome Instituição Profissão

14/7/2003 9h Gil Fernando Polidoro representava a COMEC  Geólogo

14/7/2003 14h Francisco J.Lobato da Costa Agência de Água
Engenheiro 

Civil

15/7/2003 10h  Reinaldo José Rodrigues SANEPAR
Engenheiro 

Civil

15/7/2003 14h  Ivo Bernardo H. Junior SUDERHSA
Engenheiro 

civil

15/7/2003 17h Ana Cecília Nowacki IAP
Engenheira 

Química

16/7/2003 10h Zulma das Graças L. Schussel COMEC Arquiteta

17/7/2003 8h Ednei Bueno do Nascimento EMATER
Engenheiro 
Agronomo

17/7/2003 15h Tereza Urban ONG Jornalista

17/7/2003 17h Tânia Graf de Miranda SEMA
Engenheira 
Agrônoma

18/7/2003 9h Sigrid Andersen 
Candidata a vice-
governadora pelo 

Partido verde - PV
Geógrafa

25/8/2003 13h
Saint Clair Honorato dos 

Santos
MINISTÉRIO 

PÚBLICO
Promotor

 


