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• Olga R. R. Polatti – AGUASPARANÁ (olgapolatti@aguasparana.pr.gov.br) 32 
ASSUNTOS DISCUTIDOS: 33 
Às 09:00 horas do dia 11 de outubro de 2012, na Associação de Funcionários do 34 
AGUASPARANÁ, iniciou-se a 4ª reunião conjunta CTPLAN/CT-COB, para tratar da 35 
pauta estabelecida para a reunião. A abertura foi realizada pela Sra. Olga Polatti 36 
(AGUASPARANÁ) que relatou aos participantes o objetivo da reunião, que seria a 37 
Aprovação das atas da 2ª e da 3ª reunião conjunta CTPlan/CTCob e a aprovação da 38 
proposta de atualização do enquadramento dos rios das bacias do Alto Iguaçu e 39 
Afluentes do Alto Ribeira, passando a leitura das atas que foram aprovadas com 40 
alguams observações. O Sr. Enéas Machado (AGUASPARANÁ) comentou que o 41 
relatório do enquadramento encontrava-se disponível no site do Instituto das Águas. 42 
Em seguida a Sra. Olga Polatti (AGUASPARANÁ) deu início às discussões e 43 
aprovação das classes de enquadramento propostas para as bacias do Iguaçu e 44 
Afluentes do Alto Ribeira, deixando em aberto para que os participantes pudessem 45 
fazer suas contribuições. Sr. Pedro Franco (SANEPAR) sugeriu que para os rios 46 
urbanos que possuem proposta de enquadramento na classe 4, os seus tributários 47 
fossem enquadrados na classe 3, sendo que esta sugestão foi acordada pelos 48 
presentes. A Sra. Olga Polatti (AGUASPARANÁ) fez a leitura da proposta de 49 



 
 

atualização do enquadramento de cada sub-bacia e foram feitas as sugestões 50 
relatadas a seguir: que na denominação do curso d’água da sub-bacia IR1 fosse 51 
acrescentado “rio Iguaçu” por fazer parte deste curso de água, ficando então 52 
denominado de “rio Iraí/Iguaçu (IR1); que para a sub-bacia do rio Atuba ficou 53 
determinado que seus afluentes seriam enquadrados na classe 3, assim como os 54 
demais rios urbanos, conforme sugerido pela SANEPAR anteriormente; que o rio 55 
Belém, em seu trecho da nascente até o Bosque do Papa fosse enquadrado na 56 
classe 3, bem como seus afluentes, e a partir deste bosque até a sua foz como 57 
classe 4, incluindo seus afluentes. Sobre o rio Maurício, no trecho MA2, foi sugerido 58 
que fosse excluído a palavra “eixo” na descrição do trecho; no rio Itaqui em Campo 59 
Largo, sugeriu-se que fosse enquadrado na classe 3 o trecho até a captação da 60 
SANEPAR, e que a jusante fosse enquadrado como classe 4. Em seguida o Sr. 61 
Pedro Franco (SANEPAR), comentou sobre o enquadramento do rio Capivari no 62 
município de Lapa, sugerindo que, para poder viabilizar a implantação de rede de 63 
esgotamento sanitário no município, o trecho da nascente do rio Capivari até a ETE 64 
fosse classe 2 e da ETE até a sua foz no rio Iguaçu fosse classe 3, sendo que  ficou 65 
de ser verificado pelo Instituto das águas tal sugestão. Também foi sugerido a 66 
exclusão do trecho do rio Açungui (AC2), por estar fora da abrangência do COALIAR 67 
que foi acatada. A Sra. Martha Sugai (COPEL) solicitou para ser colocado entre 68 
parênteses a frase “ETE Bocaiúva do Sul – futura” na descrição do rio Castelo da 69 
Anta, e também comentou que terá que ser verificado no texto do relatório de 70 
enquadramento que não serão mais enquadrados apenas os corpos de água dos 71 
rios principais, serão acrescidos alguns afluentes nesta proposta de enquadramento, 72 
após as discussões desta reunião. Na sequência, o Sr. Pedro Franco (SANEPAR) 73 
sugeriu que no Programa de Efetivação fossem feitos estudos no que diz respeito à 74 
poluição difusa. Sra. Olga Polatti (AGUASPARANÁ) sugeriu então que fosse 75 
apontada esta questão no Plano de Ações do Plano das Bacias do Alto Iguaçu e 76 
Afluentes do Alto Ribeira. Foi sugerido pelo Sr. Pedro Franco (SANEPAR) que fosse 77 
colocado um índice na parte do apêndice do relatório de enquadramento, e 78 
comentou sobre a inserção de mecanismos como eficiência de ETE e reuso da água 79 
como instrumento para otimizar o uso da água. O Sr. Enéas Machado 80 
(AGUASPARANÁ) solicitou à equipe da consultoria (FERMA Engenharia) para 81 
entregar os relatórios de enquadramento e efetivação até o dia 10 de novembro. 82 
Curitiba, 11 de outubro de 2012. 83 
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