
ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO 

DA ELABORAÇÃO DO PLANO DA BACIA DO RIO TIBAGI – CTPLAN 

 

 Data: 09 de junho de 2009, das 10:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00h. 

Local: Kaiser (FEMSA Cerveja Brasil) - Av. Tocantins, 199 Cará-Cará, Ponta Grossa. 

 

PARTICIPANTES DA CTPLAN: 

Companhia Paranaense de Energia – COPEL: Martha Regina von Borstel Sugai 

martha.sugai@copel.com); 

Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR: Márcia Regina Chella 
(marciarc@sanepar.com.br); 

FEMSA – Cervejaria Kaiser Brasil S.A. – Emerson Lucas Antoniacomi 

(eantoniacomi@pgrossa.kaiser.com.br); 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – Paulo Eduardo Oliveira de Barros 

(pebarros@gmail.com); 

Copati – Galdino Andrade (andrade@uel.br); 

 

CONVIDADOS: 

Companhia Paranaense de Energia – COPEL: Arilde Sutil Gabriel 

(arilde.camargo@copel.com); 

Companhia Paranaense de Energia – COPEL: Mônica Irion Almeida 

(monica.irion@copel.com); 

Universidade Estadual de Londrina – UEL: Irene Domenes Zapparoli 

(zapparoli@uel.br); 

Adriana Malinowski (Adriana.m@pop.com.br); 

Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental 

– SUDERHSA: Everton Luiz da Costa Souza (veto@suderhsa.pr.gov.br); 

Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental 

– SUDERHSA: Wagner Luiz Kreling (wagnerkreling@suderhsa.pr.gov.br); 

Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR: Silvia Beatriz 

(silvia.beatriz@sanepar.com.br); 

Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR: Ademir Quintino da Fonseca 

(ademirqf@sanepar.com.br); 

RELATORIA: 

Martha Regina von Borstel Sugai – COPEL (martha.sugai@copel.com.br). 

 

Abertura. A Sra. Martha Sugai (Copel/coordenadora CTPLAN) iniciou a 6ª reunião da 

CTPLAN, falando sobre a importância de se finalizar o Diagnóstico da Bacia do Tibagi. 

Passou-se então ao Item 1- Aprovação da ata da 5a reunião, que foi aprovada sem 

alterações, e na seqüência para o Item 2 - Análise do Diagnóstico da Bacia do Tibagi, 

parte  integrante do Plano da Bacia. Inicialmente a Sra. Martha distribuiu cópia do 

resultado da avaliação da Copel referente à minuta do Diagnóstico - versão de maio de 

2009 (anexo a Ata), que já havia sido encaminhada por e-mail no dia anterior, sugerindo 

que se discutisse principalmente os pontos destacados em vermelho. O que foi aprovado 

pelos presentes, sendo que ao longo das discussões foram levantados alguns outros 

pontos pelos demais presentes. A Sra. Martha solicitou a inclusão, no item 1.3.6.2 

Extração mineral, de uma breve descrição, sobre o tratamento a ser dado às minas de 

carvão existentes na região da Usina de Mauá, tanto do TAC da Klabin quanto do 

relatório de Mauá. Por solicitação da COPEL e em acordo com os demais participantes, 



a descrição das AEGs será revisada e complementada. Foi solicitada a inclusão de 

informações do Radar Meteorológico do SIMEPAR, a lista das Estações Telemétricas 

dos Reservatórios das Usinas, que a COPEL irá encaminhar à SUDERHSA, juntamente 

com a lista das demais Estações Fluviométricas, da Resolução ANEEL nº 396, em 

operação na Bacia. No Item 2.1.2 Águas Subterrâneas a SUDERHSA irá incluir um 

parágrafo esclarecendo os critérios para proposição do número de postos de 

monitoramento, deixando que a definição dos pontos seja da Câmara Técnica de Águas 

Subterrâneas do CERH. A SUDERHSA incluirá um parágrafo explicando os critérios 

de cálculo das vazões outorgáveis para águas subterrâneas. A Sra. Arilde (Copel) 

entregou cópias parciais do Relatório de Qualidade da Água da Usina de Apucaraninha 

e Reservatório de Fiu (período 2006/2007) para atualização no Diagnóstico. A 

SUDERHSA solicitou cópia magnética do referido relatório, que a COPEL irá enviar. A 

pedido de todos será inserido parágrafo sobre os critérios de classificação da qualidade 

de água para consumo humano. A Sra. Márcia (SANEPAR) comentou que as 

informações de esgotamento sanitário, dados da ETEs e dos aterros sanitários que 

haviam sido suprimidas do Diagnóstico junto com o item das cargas, deveriam retornar 

ao texto, devido à sua importância. Ficou acordado que estes dados serão novamente 

inseridos no texto como item 2.4. O Capítulo 5 – Ações Ambientais Prioritárias será 

suprimido do Diagnóstico. O Capítulo 6 – Programas, Projetos e Ações em Andamento 

será readequado com a inclusão dos programas encaminhados pela COPEL, 

SANEPAR, Prefeituras, etc. O Sr. Paulo (Prefeitura Municipal de Ponta Grossa) e o Sr. 

Galdino (COPATI) solicitaram inclusão das áreas de preservação no Mapa 13 do 

Diagnóstico, para o qual encaminharão os dados. A Sra. Márcia encaminhará mais 

algumas alterações propostas pela SANEPAR. Com a finalidade de concluir o 

documento o mais breve possível, a SUDERHSA disponibilizará, em blocos e por e-

mail, as correções sugeridas para o Diagnóstico, devendo os membros da CTPLAN 

manifestarem-se também por e-mail. Ao longo dos debates foram identificadas algumas 

ações a serem consideradas futuramente, dentre estas: (i) a criação de um sistema de 

atualização “on line” dos dados exigidos na outorga e licenciamento; (ii) um aumento 

da demanda para irrigação tendo em vista o programa da irrigação noturna; (iii) 

incentivo à regularização dos usos; (iv) criação de uma base de dados a partir dos dados 

levantados para o Planos de Bacia, para futuras atualizações; (v) elaboração de Planos 

de Contingenciamento para as rodovias. 

 

MARTHA REGINA VON BORSTEL SUGAI 

Coordenadora e Relatora da CTPLAN 


