
COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO PARANÁ: 

Crises Hídricas e Empreendimentos Hidrelétricos 

 

 Este relato tem como objetivo repassar informações sobre a atual situação 

dos comitês de bacia do estado do Paraná. 

 O Paraná tem 16 bacias hidrográficas, mas para a gestão dos recursos 

hídricos, algumas bacias foram agrupadas e outras subdivididas, totalizando 12 

unidades hidrográficas (Figura 1). A Política Estadual de Recursos Hídricos existe 

desde 1999. 

 

Figura 1: Unidades hidrográficas para gestão dos recursos hídricos no estado do Paraná. 

 

 

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos (2009) 

 

 

 As informações sobre cada comitê de bacia são apresentadas no Quadro 1. 

Das 12 unidades hidrográficas, cinco contam com plano de bacia, os demais não 

possuem o documento. Quatro unidades ainda seguem o enquadramento 

SUREHMA nº 019/1992. Apenas uma possui cobrança, porém ainda não pode 

aplicar os recursos, pois o montante está retido pelo governo do estado. 

 

 



Quadro 1: Dados dos comitês de bacia hidrográfica do estado do Paraná 

Bacia Composição 
Ano de 
criação 

Ano de 
aprovação 

Ano do 
Plano 

Ano do 
enquadramento 

Ano 
Cobrança 

Aplicação 
dos 

recursos 

Tibagi 

40 membros: 
14 poder público; 
16 setor usuários 
10 sociedade civil 

2001 2002 2013 2016 - - 

Jordão 

23 membros: 
9 poder público 
9 setor usuários 
5 sociedade civil 

2001 2002 - 1992* - - 

Coaliar 

38 membros 
12 poder público 
14 setor usuários 
12 sociedade civil 

2001 2005 2013 2013 2018 

Não 
aplicado. 

Retido pelo 
Estado 

Paraná 
III 

33 membros: 
13 poder público 
13 setor usuários 
7 sociedade civil 

2002 2007 2019 2020 - - 

Pirapon
ema 

40 membros 
16 poder público 
16 setor usuários 
8 sociedade civil 

2008 2008 - 2019 - - 

Norte 
Pioneiro 

35 membros 
14 poder público 
13 setor usuários 
8 sociedade civil 

2008 2009 2017 2017 - - 

Baixo 
Ivaí e 

Paraná I 

40 membros: 
15 poder público 
16 setor usuários 
9 sociedade civil 

2010 2011 2019 2019 - - 

Litorâne
a 

30 membros 
11 poder público 
10 setor usuários 
9 sociedade civil 

2010 2012 - 2019 - - 

Baixo 
Iguaçu 

32 membros 
10 poder público 
12 setor usuários 
10 sociedade civil 

2012 2013 - 1992* - - 

Alto Ivaí 

29 membros: 
11 poder público 
10 setor usuários 
8 sociedade civil 

2012 2013 - 1992* - - 

Piquiri e 
Paraná 

II 

28 membros: 
10 poder público 
11 setor usuários 
7 sociedade civil 

2012 2013 - 1992* - - 

Médio 
Iguaçu 

Não criado - - - - - - 

* Seguem o Ato Normativo Vigente de acordo com a Portaria SUREHMA nº 019/1992, não tendo 
enquadramento próprio. Fonte: Instituto Água e Terra (2022), disponível em: 
https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Comites-de-Bacias-Hidrograficas 

 

 A inexistência de sete planos de bacias é extremamente preocupante, pois 

viola a previsão contida na Lei 12.726/1999, cujo art. 6º, inciso II, arrola o Plano de 

https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Comites-de-Bacias-Hidrograficas


Bacia Hidrográfica como um dos instrumentos da Política Estadual de Recursos 

Hídricos. 

 O estado tem registrado, nos últimos anos, situações históricas de crise e 

emergência hídrica. Curitiba e região metropolitana ficaram 2 anos em 

racionamento no abastecimento de água. 

 A Agência Nacional de Águas e Saneamento declarou, em junho de 2021, 

situação de escassez de recursos hídricos (ANA, Resolução 77/2021) na bacia 

hidrográfica do Paraná. Dentro desta bacia está a maior parte do território do 

estado do Paraná. 

 O Governo do Estado decretou entre 2020 e 20021, oito situações de crise e 

emergência hídrica: 

- Decreto 626/2020 

- Decreto 6068/2020 

- Decreto 6.370/2020 

- Decreto 554/2021 

- Decreto 8.299/202 

- Decreto 9.315/2021 

- Decreto 9.989/2021 

- Decreto 10.002/2021 

 Neste mesmo período (2019/2021), foram aprovados pela Assembleia 

Legislativa 50 empreendimentos hidrelétricos:  

- 2 PCHs e 14 CGHs Lei Estadual n° 19.989/2019; Projeto de Lei n° 567/2019 

- 2 PCHs e 13 CGHs Lei Estadual n° 20.208/2020; Projeto de Lei n° 179/2020 

- 1 PCH e 6 CGH Lei Estadual n° 20.393/2020; ProjetodeLein°633/2020 

- 2 PCH e 6 CGHs Lei Estadual n° 20.712/2021; ProjetodeLein°260/2021 

- 3 PCH e 1 UHE Lei Estadual n° 20.874/2021; ProjetodeLein°659/2021 

 Em 2022 foram licenciados pelo órgão estadual 8 empreendimentos 

hidrelétricos autorizados pela AL antes de 2019: 2 autorizações ambientais e 6 

licenças de operação. 

 Há muitos outros empreendimentos hidrelétricos inventariados no estado. 

No mapa abaixo (Figura 2), retirado de livro publicado pelo Governo do Estado e 

lançado na ocasião do XXIII Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas 

em 2021 (O Paraná e suas águas: águas no planeta Terra, no Brasil e no Paraná), 

são apresentados empreendimentos hidrelétricos que supostamente já existem, 



porém este mapa não é real, há deliberada desinformação. São apresentados 

empreendimentos já existentes, em algum grau de licenciamento ambiental e 

inventariado, mas isso não é especificado na legenda do mapa, dando a entender 

que todos já foram implementados. Se todos estes empreendimentos forem 

instalados, o Paraná ficará com esta configuração em relação aos rios. 

 Os comitês de bacia têm feito tentativas de diálogo com o governo. Durante 

o XXIV Encontro Nacional de Comitês de Bacias 2022, foi entregue uma carta de 

reivindicações à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do 

Turismo, a qual ainda não foi totalmente atendida. 

 A situação se torna ainda mais preocupante no tocante ao gerenciamento 

das bacias hidrográficas diante das crises hídricas. Referido cenário demonstra a 

urgente necessidade de aprovação, implementação e operacionalização dos 

Planos de Bacias Hidrográficas. 

 

 

 

 

 

 

Integrantes do Movimento Pró Ivaí/Piquiri 

Paraná, setembro de 2022 
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Figura 2: Mapa divulgado pelo governo do estado do Paraná em 2021 em relação aos supostos empreendimentos hidrelétricos. 

 

Fonte: PARANÀ, 2021. 


