






Movimento Viva Água

Promover a transformação da 

realidade socioeconômica e 

ambiental da Bacia do Rio 

Miringuava por meio de ações 

que contribuam para a 

segurança hídrica.



Por que a Bacia do Rio Miringuava?

Concentra 70% da agricultura de São José dos Pinhais

Potencial para desenvolver o empreendedorismo com 

impacto socioambiental positivo 

(foco agricultura e turismo sustentáveis) 

Hoje atende 230 mil pessoas, mas em breve abastecerá 
650 mil pessoas incluindo 100 % de São José dos Pinhais

~650 hectares de áreas de preservação permanente degradadas 
e elevado nível de turbidez



Antes da chuva
28/05/2019

Após a chuva
01/06/2019

Estação de tratamento de água – Miringuava



Movimento Viva Água

Ambições (2030)

Redução da turbidez média da Bacia em 30%

50% dos proprietários rurais da Bacia envolvidos com atividades com impacto positivo, tais como: agropecuária 
sustentável, turismo responsável, negócios de impacto e outras atividades econômicas sustentáveis 

Recuperação de 650 

hectares de áreas 

estratégicas para a 

disponibilidade hídrica

Conservação de 1,5 mil 

hectares de áreas naturais 

mediante mecanismos 

financeiros

Apoio a 30 negócios de 

impacto socioambiental 

positivo

Metas

Conversão de 500 hectares 

para produção sustentável



Eixos de atuação

AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL

Implementar boas práticas de 
produção sustentável.

ARTICULAÇÃO 
E ADVOCACY

Articular parcerias que 
fortaleçam o movimento.

ASSOCIATIVISMO
E COOPERATIVISMO

Fortalecimento de 
associações e cooperativas 

locais.

INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS

Estimular mecanismos financeiros 
inovadores para promover o 

crescimento e o desenvolvimento local.

NEGÓCIOS
SUSTENTÁVEIS

Agregar valor às cadeias de negócios.

Fomentar o empreendedorismo com 
impactos socioambientais positivos.

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

Ações de restauração e 
conservação para redução da 

sedimentação.

Valorização de outros serviços 
providos pela bacia.



Fundo filantrópico Viva Água

• Investir no fundo privado e de gestão 
compartilhada;

• Governança – conselho estratégico e gestor 
programático.

Conselho 
Estratégico

• Direcionamento geral das ações
• Aprovação de orçamento
• Abertura de portas para coinvestidores

• Proposição de projetos, atividades e iniciativas
• Seleção de organizações para desenvolvimento de projetos
• Acompanhamento e implementação de atividades

Gestor 
Programático

Gestor 
Financeiro

• Gerenciamento de entradas e saídas e fluxo de caixa
• Abrir chamadas/editais, efetivar contratações, etc
• Reporte por relatório financeiro mensal



Resultados 2020

• Política de Governança do MVA estabelecida

• Captação de recursos para o Fundo MVA 

• Parceria com PROADAPTA/GIZ (2 contratações – pesquisa empresarial e planejamento MVA)

• Definição das áreas prioritárias para conservação da natureza, do solo e recuperação voltadas à 
redução da sedimentação

• Parceria com Sebrae para realização do Programa SEBRAETEC (Transferência Tecnológica a 100 
produtores rurais – 2020/2021)

• Formalização da Cooperação Técnica com a SANEPAR

• Plano de ação para turismo co-construído

• PSA São José dos Pinhais direcionado para a Bacia do Rio Miringuava e estruturado para que 
possa ser implementado em 2021




