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Desafio:
Atualização do Enquadramento 

dos Corpos d’Água
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Enquadramento é o estabelecimento da meta ou
objetivo de qualidade da água (classe) a ser alcançado
ou mantido em um segmento de corpo d’água, de
acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao
longo do tempo.

Resolução CONAMA nº 357/2005

Definição de enquadramento
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O rio que queremos

O rio que podemos ter

Necessidade de participação social, integração e articulação entre os atores.

O rio que temos

Os “3 rios” do enquadramento

Condição atual Vontade

Limitações (técnicas, econômicas)



Se forem estabelecidas metas muito ambiciosas,
os custos podem ser excessivamente altos e de
difícil realização.

Se as metas forem muito modestas, a
degradação da qualidade das águas continuará
impedindo os usos múltiplos das águas,
causando prejuízos ambientais, econômicos e
sociais.

Estabelecimento de metas

Se forem estabelecidas metas muito ambiciosas,
os custos podem ser excessivamente altos e de
difícil realização.

Se as metas forem muito modestas, a
degradação da qualidade das águas continuará
impedindo os usos múltiplos das águas,
causando prejuízos ambientais, econômicos e
sociais.



AGUASPARANÁ elaborou de forma 
participativa uma proposta de 

reenquadramento com viés realista.

Será necessário um PACTO entre os atores 
da bacia para atingirmos a qualidade de 

água prevista



Histórico

– 2006 a 2008 – Diagnóstico
– 2009  

• 5 reuniões para elaborar a proposta de 
enquadramento – AGUASPARANÁ, COMEC, 
PMC, SANEPAR

• Proposta submetida ao Comitê
• Reunião para providências solicitadas pela 

plenária em relação aos custos do enquadramento



• 2010 e 2011 – Revisão da Nota Técnica, atualização 
das densidades por sub-bacia (censo 2010) e dos 
custos do enquadramento (investimento).

• Dezembro de 2011
Contratação de consultoria para término do Plano 

de Bacia 
Reativação da Câmara Técnica de 

Acompanhamento do Plano



• Capacitação dos Membros do Comitê –Enquadramento 
e Cobrança

• Entrega do Produto “PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO 
DO ENQUADRAMENTO” .

• 2 reuniões da CTPLAN
• 4 reuniões conjuntas CTPLN/CTCOB
• Reuniões setoriais com FIEP e SANEPAR

Aprovação da proposta de reenquadramento pela CT-Plan

2012



Composição CT-Plan

• Coordenador: ABES – Edgard Faust Filho
• Poder Público:

– COMEC: Maria Luiza Araujo
– PMC: Cláudia Boscardin

• Setor dos Usuários
– FIEP: Michel Ribas Galvão
– SANEPAR: Pedro Luis Prado Franco

• Sociedade Civil
– UFPR: Daniel Costa dos Santos
– APA Iraí: Mario Bastos da Silva


