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1. CULTIVANDO ÁGUA BOA

1.1 Apresentação

A Itaipu Binacional é gestora da Usina
Hidrelétrica de Itaipu, que, com potência
instalada de 14.000 MW, responde por 20% da
energia consumida no Brasil e pouco mais de 90%
da consumida no Paraguai. No Brasil, a energia de
Itaipu é insumo da produçaão de cerca de 60% do
PIB.

Em 2003, quando incluiu oficialmente na sua
missão a responsabilidade social e ambiental, a

Itaipu implantou o Programa Cultivando Água Boa, que compreende um amplo conjunto
de ações concebidas sob a estratégia da gestão por bacia hidrográfica, aplicada na
região de influência ao reservatório da hidrelétrica.

1.2 Impactos ambientais

a) Assoreamento

O monitoramento de toda a bacia demonstra que o
processo de aporte de sedimentos na entrada
principal do reservatório atinge a média anual de 6 a
7 milhões de toneladas, com grande variação de ano
para ano, dependendo da maior ou menor incidência
de enxurradas a montante. A esse volume soma-se o
depósito de milhares de toneladas nos rios da BP III
que desembocam no reservatório. É a erosão do solo;
é o rico solo do oeste do Paraná se perdendo, indo
embora para nunca mais retornar.

b) Eutrofização

Causada pelo excesso de nutrientes minerais e
orgânicos provenientes principalmente da exploração
agropecuária,  suinocultura e avicultura da região,
impactando, entre outras conseqüências negativas
para a água, os compartimentos laterais do
reservatório. Juntamente com o solo são carregados
fertilizantes e matéria orgânica que provocam a
proliferação de plantas aquáticas e algas, inclusive
algumas potencialmente tóxicas, caracterizando um

ambiente degradado (eutrofizado), que limita os usos múltiplos do reservatório e
futuramente pode afetar a geração de energia.
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c) Mexilhão Dourado

Espécie exótica de molusco, o mexilhão dourado é
originário da Ásia, de onde veio grudado em cascos de
navios, e sua presença em solo sul americano foi
observada pela primeira vez no rio da Prata,
Argentina, em 1991. Alguns anos depois foi
encontrado no reservatório da Usina de Itaipu. De
rápida proliferação, o molusco não tem um predador
natural, por isso seu controle é difícil. Desde que foi
constatada sua presença, passou a ser encontrado em
todas as tubulações, filtros e sistemas de resfriamento dos geradores.

d) Agrotóxicos

O uso intensivo, abusivo e irresponsável desses
produtos na agricultura e pecuária é outro importante
fator de deterioração da água e do solo na região da
BP III, que afetam a usina de Itaipu e comprometem a
sustentabilidade do desenvolvimento econômico e a
qualidade de vida da população da região.

e) Desmatamento

Desaparecimento de florestas e bosques,
basicamente causado pela atividade humana,
principalmente para a obtenção de solo para
cultivos agrícolas, cortes realizados para pecuárias e
pela indústria madeireira.

Os impactos ambientais causados pelo
desmatamento são diversos e dentre eles está um
problema ambiental bastante preocupante que é a
emissão de gases de efeito estufa. O desmatamento é, portanto, um enorme
problema, com sérios impactos sobre o clima, a biodiversidade e as pessoas. Torna-
se absolutamente necessárias medidas contra o desmatamento, não apenas para o
clima do planeta, mas também para a manutenção da biodiversidade.

f) Usos múltiplos do reservatório

O Programa Cultivando Água Boa também está tratando dos usos múltiplos do
reservatório, mediante o comprometimento da população com a Itaipu e vice-versa,
em busca da melhoria da qualidade do reservatório e das bacias hidrográficas que o
abastecem, envolvendo as seguintes questões:
� sustentabilidade dos pontos de captação de água para consumo humano;
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� balneabilidade das áreas públicas de lazer (praias), que atraem milhares de
turistas regionais, nacionais e internacionais nas temporadas de verão;

� bases náuticas, que integram o complexo turístico dos municípios lindeiros;
� corredores de dessedentação usados pelo gado criado pelos proprietários rurais

lindeiros;
� pontos de captação de água para irrigação de

culturas agrícolas; e
� áreas de apoio às atividades de pesca profissional

(Pontos de Pesca), para atender a cerca de 800
pescadores artesanais, com a perspectiva de atender
ás determinações do Governo Federal e gerar
proteína animal para integrar aos programas de
erradicação da fome no País a partir da piscicultura
em tanques-rede.

1.3 Estratégia.

Diante das evidências dos impactos ambientais que limitam os usos múltiplos da água, a
Itaipu decidiu considerar também o ambiente fora de seus domínios, utilizando a bacia
como unidade de planejamento. Rompeu as delimitações geopolíticas na região de
influência do reservatório de Itaipu e passou atuar para além dos 16 municípios
lindeiros, abarcando os 29 municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do Paraná 3 (BP 3),
envolvendo mais de 2.000 parceiros distribuídos nos 29 comitês municipais de
microbacias.

Ponto de Pesca

ABRANGÊNCIA
ATUAL

ABRANGÊNCIA
ANTERIOR
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1.4 Modelo de Gestão
Com base na nova missão ampliada da Itaipu, com foco
na responsabilidade social e ambiental e na
problemática diagnosticada na região de Influência do
reservatório, que abrange a Bacia Hidrográfica do
Paraná III, com área de 7.851 km2 , população de mais
de 900 mil habitantes distribuídos em 29 municípios e
cerca de 35 mil propriedades, foi necessário estruturar
um novo modelo de gestão para solucionar ou mitigar
os problemas diagnosticados. O modelo adotado
compreende:

Gestão por Programas
É exercida por meio de procedimentos, métodos e instrumentos definidos
empresarialmente para a Gestão Estratégica e Operacional dos Programas. Os projetos
são orientados pela metodologia do "Project Management Institute” - PMI, que também
utiliza os princípios do PDCA. Este processo é monitorado pela Sala de Monitoramento de
Programas/Projetos. O Cultivando Água Boa, que tem a sua essência no Programa Gestão
por Bacias Hidrográficas, conta com mais 12 programas que atuam de forma transversal:
produção de peixes em nossas águas, educação ambiental, biodiversidade nosso
patrimônio, gestão da informação, saneamento da região, sustentabilidade de
segmentos vulneráveis, monitoramento e avaliação ambiental, infra-estrutura, saúde na
fronteira, valorização do patrimônio institucional e regional, desenvolvimento rural
sustentável e turismo nota 10. No total são 64 ações/projetos estruturados (objetivos,
justificativas, metas, orçamento, etc.) para atender o programa.

Gestão de Informação Territorial
Para viabilizar a atuação no território da BP III foi necessário contar com tecnologias

confiáveis para a gestão territorial, ou seja, para
investigar, identificar, relacionar espacialmente,
conhecer, interpretar e operar de forma integrada os
territórios das bacias hidrográficas influentes no
reservatório.
Neste contexto, está sendo desenvolvido e implantado
um conjunto de instrumentos essencialmente
multidisciplinar para  obter o conhecimento científico e
sistemático da complexa realidade, fornecendo as
informações territoriais para uso dos vários níveis

gerenciais e equipes de projetos da Itaipu, assim como dos demais co-
usuários das águas.

A metodologia baseia-se, entre outras referências, na metodologia
"Physical Resource Investigations for Economic Development" e na
Experiência de campo OEA na América Latina – OEA General Secretariat.
O desenvolvimento informatizado utiliza ferramentas de software livre,
integrando-se à política nacional proposta pelo Governo Federal.
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Gestão Ambiental
Fundamentada na norma ISO 14001(Sistema de Gestão Ambiental), com objetivo de
utilizar a sua metodologia como referência, principalmente o conceito de Planejamento,
Execução, Verificação e Ações de Correção, conhecido como PDCA (Plan, Do, Check e
Action), um dos princípios da qualidade. A utilização da norma não tem o objetivo de
obter a certificação, e sim de utilizar as suas práticas e métodos.

Gestão Partic ipativa
É fundamentada nos princípios e práticas de políticas públicas, no sentido de buscar
junto às instituições oficiais o papel de indutoras de programas ou projetos de natureza
interdisciplinar, estimulando a comunidade e parceiros a
cooperar em temas de interesses comuns, participando e
dialogando continuamente. A organização e operação deste
processo é feito por meio de formação de comitês que
passam a gerir os programas e projetos de forma conjunta e
participativa. Atualmente o Cultivando Água Boa conta com
2.146 parceiros na Bacia Hidrográfica do Paraná III
(prefeituras, cooperativas, associações de classe, produtores
rurais, ONGs, órgãos governamentais, sociedade civil
organizada, entre outros).

1.5 Metodologia do Cultivando Água Boa

O trabalho começou com a “adoção”, em cada município,
de uma microbacia na qual seriam executadas todas as
ações necessárias ao zeramento dos passivos ambientais
nela existentes. Isso feito, cada município elege outra
microbacia e assim sucessivamente, até atingir todo seu
território.

Atualmente, estão sendo trabalhadas 59 microbacias.

Etapas
Um dos pilares do Programa Cultivando Água Boa é a gestão participativa. Assim, todas
as ações enfatizam a participação de cada um dos atores sociais envolvidos ao longo de
todo o processo, que compreende o planejamento, a pactuação, a execução e a
avaliação. Esse envolvimento se dá por etapas:

a) Seleção da Microbacia
O governo municipal, a ITAIPU e demais interessados ou envolvidos no processo
reúnem-se e, baseados em informações técnicas sobre a situação de degradação das
microbacias do município, elegem a que será trabalhada, com prioridade para a de
captação de água para abastecimento da cidade.
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b) Sensibilização da Comunidade
Após a escolha da microbacia, são realizados encontros com a respectiva
comunidade para  sensibilizá-la quanto aos problemas e as ações corretivas
necessárias, como as que o Cultivando Água Boa propõe.

c) Formação do Comitê Gestor
A partir da sensibilização e conscientização, os membros da comunidade são
convidados a participar do Comitê Gestor Municipal, a ser composto por
representantes dos diversos programas e projetos socioambientais da ITAIPU, órgãos
municipais, estaduais e federais, cooperativas, empresas, sindicatos, entidades
sociais, universidades, escolas e os próprios moradores do lugar.

d) Oficinas do Futuro
Novo passo é dado com a realização das chamadas Oficinas do Futuro, método
pedagógico do Instituto Ecoar para a Cidadania (Agenda 21 do Pedaço), baseado no
diálogo que conduz à ação os diversos atores sociais que interferem no ambiente e
na qualidade de vida de uma comunidade.

A comunidade (crianças, jovens, adultos e idosos) da microbacia a ser trabalhada são
reunidos no salão comunitário, clube ou escola e convidados a uma reflexão
socioambiental que se realiza em três momentos:

1º Muro das Lamentações, em que são identificados os danos ao meio ambiente e
reclamações da comunidade, que avalia sua própria conduta, em especial em
relação ao seu rio, e aponta os problemas a serem resolvidos.

2º Árvore da Esperança, em que são manifestadas as aspirações, os sonhos de um
mundo melhor a ser construído a partir do pedaço, do lugar em que a comunidade
vive, respondendo à pergunta: Como gostaria que ele fosse?

3º Caminho Adiante, em que são definidas as ações corretivas dos problemas
identificados e é assumido o compromisso com uma nova conduta, com base na ética
do cuidado, na convivência solidária entre os seres humanos e entre eles e os demais
seres. Os participantes respondem a perguntas como:

O que é necessário executar com urgência para salvar nosso rio? Qual é a nossa
parte? Essa conduta está alicerçada na ética do cuidado, da solidariedade entre os
seres humanos e a natureza?



V Encontro Cultivando Água Boa – Novembro / 2008 – Foz do Iguaçu – PR

Coordenação Exec utiva do Evento – ITA IPU Binacional
Av. Tancredo Neves, 6731 – 85.866-900   –  Foz do Iguaçu – PR, Brasil

(+55 45) 3520-6322 / 9915-1021   FAX (+55 45) 3520-6998 – cultivandoaguaboa@itaipu.gov.br

9

e) Pacto das Águas
Coroando o processo, a comunidade celebra o Pacto das Águas, momento de
celebração do compromisso com o cuidado das águas e o ambiente integral. No
evento é lida e distribuída aos participantes a “Carta do Pacto das Águas”,
documento com a síntese dos resultados das oficinas do futuro – o retrato da
situação (problemas, anseios, compromissos e prioridades). A Carta é assinada por
todos os presentes e passa a ser a “Agenda 21 do Pedaço” a ser implementada por
todos, individual e coletivamente.

Cenas de Pacto das Águas - Agenda 21 do Pedaço

 Futuro no Presente

Durante e após a execução das ações são realizadas oficinas de monitoramento,
avaliação e redirecionamento para que os objetivos sejam realmente alcançados.

f) Assinatura dos Convênios
No mesmo ato do Pacto das Águas, a ITAIPU Binacional, a Prefeitura do Município e
demais parceiros assinam os convênios e outros instrumentos que estabelecem as
condições e as contrapartidas das partes para viabilizar as ações, em duas
dimensões:

MMuurroo  ddaass
LLaammeennttaaççõõeess

CCaammiinnhhoo  AAddiiaanntteeÁÁrrvvoorree  ddaa  EEssppeerraannççaa
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Coletivas, de gestão por bac ia: reconstituição da mata ciliar (plantio de árvores e
instalação de cercas de proteção), adequação de estradas, conservação de solo e água,
instalação de abastecedouros comunitários, corredor da biodiversidade, saneamento da
região, monitoramento da qualidade da água, distribuição adequada de dejetos e
destinação adequada de embalagens de agrotóxicos, entre outras.

 Individuais/específicas: atuação em propriedades rurais, envolvendo a elaboração de
diagnóstico que levanta as necessidades de correção de passivos ambientais, como
melhorias em pocilgas, estábulos, aviários, etc., e projetos de adequação, elaborados
mediante convênios com as universidades e faculdades da BP3.

g) Ajuste de Parcerias
Antes do inicio das ações são realizados ajustes referentes a participação e
contribuição de cada um dos parceiros envolvidos com a causa.

1.6 Princ ipais Programas e Ações em Desenvolvimento

Além do Programa Gestão por Bacias e independente da microbacia alvo das ações,  são
implementados outros programas que atuam de forma transversal, complementando as
ações socioambientais necessárias. São eles: Educação Ambiental, Mais Peixes em Nossas
Águas, Biodiversidade Nosso Patrimônio, Gestão da Informação e de Processos,
Saneamento da Região, Educação e Sustentabilidade Regional, Monitoramento e
Avaliação Ambiental, Valorização do Patrimônio Institucional e Agropecuária
Sustentável.

L EITE RIA

M ATA

CIL IAR

CASA

SOLO EX POST O

S UINOCULT URA

DE JET OS

PASTAGENS
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1.7 Prêmios e reconhecimentos

Por sua metodologia e pelos resultados que tem alcançado, o Cultivando Água Boa já foi
contemplado com vários prêmios nacionais e internacionais, num indicativo de que está
no caminho certo e serve, como vem acontecendo, de inspiração para comunidades que
se vêem diante de desafios similares aos que a Itaipu e seus valorosos parceiros
enfrentam na BP3, no oeste do Paraná. Entre os prêmios, destacam-se:

2008

Ecologia e Ambientalismo

Prêmio “Ecologia e Ambientalismo”, concedido pela
Câmara de Vereadores de Curitiba a personalidades,
entidades e empresas paranaenses, em reconhecimento à
competência, liderança e eficiência com que atuam na
área.
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2007

Prêmio Benchmarking Ambiental Brasileiro

O Programa Cultivando Água Boa foi eleito a melhor ação ambiental
voltada ao meio ambiente em 2007, no 5º Prêmio Benchmarking
Ambiental Brasileiro.

A entrega do prêmio ocorreu no auditório do Masp, em São
Paulo, pelo representante do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Pnuma), Haroldo Mattos de Lemos.

A Itaipu obteve a maior nota (8.722) e concorreu com 15 f inalistas  com prestígio no cenário
brasileiro (foto), entre eles a Brasken, Copebras, Duke
Energy, Faber Castel, Itautec, Klabin e Philips. A Itaipu seguiu
rigorosamente a metodologia descrita no regulamento, que
visava comprovar a excelência de seus modelos gerenciais
em se tratando de resultados, praticas e replicabilidade.

Os projetos selecionados são
incluídos no livro Bench Mais,
considerado o mais importante

banco de boas práticas do país, que é distribuído no setor
empresarial em geral, no Pnuma, organizações ligadas ao meio
ambiente, bibliotecas e 35 universidades que o adotam como
referência para estudos e projetos. A Itaipu constará da próxima
edição do livro.

A Itaipu recebeu, além do troféu, o certif icado em que consta a 1ª
colocação e um selo personalizado, especialmente criado para
identif icar e conferir o status de Referência em Benchmarking
Socioambiental, podendo fazer uso em suas correspondências
digitais ou impressas, atestando a sua condição de case vencedor.

Mais informações estão no site: http://www.benchmarkingbrasil.com.br

Prêmio Avá Guarani
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A Itaipu recebeu o Prêmio Avá Guarani na categoria “Órgão Público Investidor no Setor
Turístico” em cerimônia realizada no auditório da
Uniguaçu – União do Ensino do Iguaçu, em São Miguel do
Iguaçu. O prêmio é promovido pelos acadêmicos do
Curso de Turismo dessa faculdade e tem o objetivo de
reconhecer e estimular iniciativas e atividades de
acadêmicos, profissionais de diferentes setores,
empresas e instituições que promovem o
desenvolvimento do turismo na região da Bacia
Hidrográfica do Paraná III.

Prêmio “As luzes da Água” em Cannes

No 9º Simpósio da Água de Cannes, cidade da França
conhecida como “Capital Mundial da
Água”, a Itaipu recebeu o “Diploma
do Simpósio da Água de Cannes”,
em função da parceira estabelecida
com a Rede Internacional de Gestão
dos Conflitos Ambientais.

O evento reuniu ministros, dirigentes de instituições internacionais
como as Nações Unidas, Unesco, Lions Clube Internacional,
profissionais da água, professores e pesquisadores especializados em

desenvolvimento sustentável, meio ambiente e as questões da água, administradores de
empresas privadas e públicas e usuários da água.

A Itaipu também foi uma das nove contempladas com o
prêmio “As Luzes da Água”, criado em 2001 para
homenagear personalidades e instituições que lideram
grandes projetos relacionados à água. O prêmio consiste
numa medalha de bronze e resina azul confeccionada pelo
artista P. Schumacher.

2006

Prêmio COGE  – Na 6ª edição do Prêmio da Fundação
COGE (entidade sem fins lucrativos voltada à pesquisa,
estudo e  aperfeiçoamento dos métodos, processos e
rotinas adotados pelas empresas do setor elétrico
brasileiro e outras empresas ou entidades), o programa
Cultivando Água Boa foi considerado a melhor ação
ambiental desenvolvida por empresas do setor
elétrico no Brasil. Nesta sexta edição, participaram do
prêmio 63 projetos de 28 empresas do setor elétrico, nas
categorias: Capacidade e Desenvolvimento de Pessoas; Ações de Responsabilidade
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Social; Ações Ambientais; e Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho. Nas Ações
Ambientais, Itaipu concorreu com a Copel, do Paraná, e a Empresa Metropolitana de
Águas e Energia de São Paulo (sucessora da Eletropaulo). Foi o primeiro prêmio concedido
por empresas do setor elétrico a um programa ambiental de Itaipu.

Prêmio ABES  - Em solenidade comemorativa aos 40 anos da Abes (Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária e Ambiental) em Curitiba, o  Diretor de Coordenação recebeu o

Prêmio em reconhecimento aos projetos e ações
desenvolvidos pelo Programa Cultivando Água Boa nos
29 Municípios da Bacia do Paraná 3 . O prêmio é concedido
pela Abes a cada dois anos para uma empresa privada, uma
empresa pública e um funcionário de destaque na área
ambiental. Itaipu recebeu o prêmio na categoria empresa
pública. A Abes é uma organização não governamental de
caráter nacional, sem fins lucrativos, criada em 1996 com o
objetivo de contribuir, pelo conhecimento dos seus
associados, para a melhoria da qualidade de vida da

sociedade brasileira.

Em evento no Rio de Janeiro houve entrega do Diploma de Destaque Nacional em Meio
Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e
Responsabilidade Social , concedido pelo Instituto
Ambiental Biosfera e pelo Instituto Brasileiro de Estudos
Especializados – IBRAE, outorgado por seus diretores em
reconhecimento ao Diretor Geral Jorge Samek por sua
contribuição à realização de projetos, ações e iniciativas
setoriais que resultam numa efetiva melhoria de qualidade
de vida da população, em âmbito regional nacional.

Finalista do Prêmio ANA (Agência Nacional de Águas)  - A ação de Educação Ambiental
de Itaipu, "Agenda 21 do Pedaço na Bacia do Paraná III”, foi um dos cinco f inalistas na
categoria Gestão de Recursos Hídricos, do Prêmio ANA, promovido com o objetivo de

reconhecer o mérito de iniciativas na busca da excelência e
da originalidade das soluções na conservação e uso
sustentável da água. O projeto concorreu com outros 284
de todo o Brasil e foi o único selecionado no Paraná.
A solenidade de premiação aconteceu no auditório da
Caixa Econômica Federal, em Brasília, com a participação
da Ministra de Meio Ambiente Marina Silva e dos ministros
da agricultura, da Pesca e da Previdência.
Os f inalistas foram  homenageados com uma obra artística

sobre água entregue  pela Ministra do Meio Ambiente.

2005
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Earth Charter + 5
A experiência da Itaipu com práticas ambientais rendeu um
prêmio do evento Carta da Terra + 5 (Earth Charter + 5),
realizado em Amsterdam, Holanda, em 2005. O prêmio
Carta da Terra Máximo T. Kalaw Jr . foi dado em
reconhecimento ao Programa Cult ivando Água Boa, uma das
quatro vencedoras entre as 30
práticas mundiais analisadas,
que difundem e aplicam

concretamente os princípios e valores da Carta da Terra. O
mérito de Itaipu é ainda maior porque esta é a 1ª vez que
experiência desenvolvida por uma empresa hidrelétrica recebe
um prêmio desta relevância por seu trabalho ambiental.
O evento Earth Charter + 5 foi organizado pela Iniciativa Carta
da Terra (The Earth Charter Iniciative), ONG que coordena um
movimento global em defesa do desenvolvimento sustentável, tendo como integrantes
personalidades como a ativista africana Wangari Maathai, que ganhou o Prêmio Nobel da
Paz em 2004, o empresário americano Steven Rockefeller, o subsecretário-geral da ONU,
Maurice Strong, o teólogo brasileiro Leonardo Boff, entre outros.

Expressão Ecológica
A Itaipu recebeu o 13º Prêmio Expressão de Ecologia Ambiental , na
categoria Educação Ambiental, com o case “Educação Ambiental Não-
Formal nas Microbacias do rios Lajeado Xaxim e Sabiá” . O trabalho foi
reconhecido por já estar fazendo história na região, unindo os esforços
de diversos parceiros na melhoria da qualidade da água e da vida dos
co-usuários da Bacia Hidrográfica do Paraná III. Este prêmio foi criado
pela Editora Expressão logo após a Eco-92. Neste ano recebeu a
inscrição de 101 empresas, instituições públicas e ONGs, das quais 29
receberam o prêmio nas diversas categorias.

Zilda Arns
Itaipu foi a única empresa a ser premiada em duas categorias no 2º TOP Social ADVB
Prêmio Zilda Arns de Responsabilidade Social 2005 .
A Entidade foi contemplada pelos projetos que
desenvolve voltados ao meio ambiente, com o case
Cultivando Água Boa, e à comunidade, pelo conjunto
de ações nas áreas de educação, geração de renda,
combate à exploração sexual de crianças e adolescentes,
combate à violência, equidade de gênero e saúde, e das
ações de desenvolvimento pelo Parque Tecnológico
Itaipu – PTI. O Top Social foi instituído em 2004 para
reconhecer o trabalho de empresas públicas e privadas e do 3º setor que fomentam o
desenvolvimento social, econômico, ambiental e humano.
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2004

A participação no 2º Seminário sobre Ecoturismo e
Desenvolvimento Sustentável , em São Sebastião,
culminou na entrega de  prêmio  pelo secretário de Turismo
do governo de São Paulo, Marco Antônio Castelo Branco,
pelos 30 anos de preservação ambiental da Itaipu, na
condição de Empreendedor Comprometido com a Causa
do Desenvolvimento Sustentável no Brasil.

Prêmio Fae/Fiep - 2004
A Itaipu recebeu, em Curitiba, junto com outras nove entidades, o Prêmio de
Responsabilidade Social da Faculdade Católica de Ad ministração e Economia-FAE e
da Federação das Indústrias do Estado do Paraná-FIE P, escolhida juntamente com a

Secretaria Especial de Relações Humanas e o Instituto de
Saúde Ponta Grossa, como vencedora da categoria Órgãos
Públicos. A empresa inscreveu um case com oito projetos:
Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
Comunidade Ava-Guarani – Terras Indígenas Tekoha Ocoy
e Añetete, Jovem Jardineiro, PEC, PIIT, PTI, Reviver e
Saúde na Fronteira. A entrega do Prêmio contou com a
participação do Diretor de Coordenação, Nelton Friedrich,
da Diretora Executiva Financeira, Gleisi Hoffman, do Diretor

Administrativo, Carlos Eduardo Massafera, e de empregados de
Itaipu envolvidos com os projetos de responsabilidade social.

Prêmio Expressão de Ecologia  - Conservação de Recursos
Naturais - Setor Privado

2003

Prêmio Estadual - Troféu Dignidade Solidária 2003 ,
oferecido pelo CEPAC (Centro Paranaense de Cidadania),
com o projeto de Sustentabilidade Social da Região da Vila C.
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Convênios e Parcerias Internacionais

� UNESCO – Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura
(Programa Help do Rio São Francisco Verdadeiro).

� PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Centro de Saberes e
Cuidados Socioambientais da Bacia do Prata)

� UNIPI – Universidade de Pisa, Itália (cooperação científica e tecnológica)
� CIC – Comitê Intergovernamental Coordenador dos países da Bacia do Prata
� FAO – Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
� GEF – Global Environmental Fund (Fundo Global para o Meio Ambiente)
� FIDA – Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola.
� IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura.
� Universidade de Albany.

2. CULTIVANDO ÁGUA BOA – UM MOVIMENTO COLETIVO PARA A SUSTENTABILIDADE

O Programa Cultivando Água Boa vem alcançando plenamente seus objetivos de
sensibilizar, conscientizar, educar e mobilizar a comunidade regional para a correção
dos passivos ambientais e a construção do desenvolvimento sustentável, visando,
inclusive, à diminuição do aquecimento global.

Os avanços conseguidos pelo programa, ao longo dos 5 anos de sua existência, além do
já referido reconhecimento regional, nacional e internacional, tem se constituído em
modelo para muitos programas socioambientais públicos e privados. Foi adotado, por
exemplo, pelo Grupo Eletrobrás como referência para a matriz energética nacional,
particularmente no setor hidrelétrico.

Desde sua concepção, como um chamamento a todos os atores sociais do programa, de
um lado planejando e avaliando, e de outro pactuando o caminho a ser trilhado,
anualmente é realizado em Foz do Iguaçu o Encontro Cultivando Água Boa, com ampla
representatividade, para avaliar o andamento dos trabalhos, projetar novas ações, rever
conceitos, intensificar articulações, aumentar adesões e fortalecer iniciativas, tornando-
se o maior evento anual da ITAIPU Binacional. Em 2007, o IV Encontro constituiu-se no
maior evento socioambiental do Paraná.

A seguir faz-se o registro dos quatro encontros já realizados, em 2003, 2004, 2006 e
2007.
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2.1 I Encontro Cultivando Água Boa
Realizado em junho de 2003, reuniu mais de 1.500 pessoas, entre autoridades,
lideranças, intelectuais e, especialmente, moradores da região. Participaram os
diretores e funcionários brasileiros e paraguaios da Itaipu, o governador do Paraná
Roberto Requião, o teólogo, ecologista e escritor Leonardo Boff, o jornalista ambiental
Washington Novaes e o representante da Unesco Bernardo Brumer, entre outras ilustres
personalidades.

2.1 II Encontro Cultivando Água Boa

Com o eixo temático “Sustentabilidade da Bacia Hidrográfica do Paraná 3”, foi realizado
em setembro de 2004 o II Encontro Cultivando Água Boa Teve a participação de mais de
2.000 pessoas. A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a Ministra de Minas e
Energia, Dilma Rousseff, enviaram mensagem de vídeo. O evento contou também com a
presença de representantes dos Ministérios da Educação, Meio Ambiente,
Desenvolvimento Agrário e da Saúde, e da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da
Presidência da República.
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Fórum Internacional “Diálogos da Bac ia do Prata”
Em 2005, o Encontro Cultivando Água Boa não
foi realizado – deu lugar ao Fórum Internacional
“Diálogos da Bacia do Prata”, que reuniu mais
de 1.500 representantes dos cinco países por
ela banhados (Brasil, Argentina, Bolívia, Brasil,
Paraguai e Uruguai), nos dias 23 a 25 de
novembro. O evento  foi organizado e realizado
pela Itaipu Binacional em parceria com o
Comitê Intergovernamental Coordenador dos
Países da Bacia do Prata (CIC-Plata) e a Green
Cross do Brasil. Do Fórum saiu o
posicionamento que os países da Bacia do Prata
iriam apresentar e defender no IV Fórum Mundial da Água que seria realizado no México
em março de 2006.

Na cerimônia de abertura estiveram presentes os  ministros do Meio Ambiente do Brasil,
Marina Silva, e do Paraguai, Alfredo Molinas; o representante do governador do Paraná,
Luiz Eduardo Cheida, secretário de Estado do Meio Ambiente; o prefeito de Foz do
Iguaçu, Paulo Mac Donald Ghisi; o  presidente do CIC-Plata, embaixador Arturo
Baldivieso; o presidente da Green Cross Brasil, Celso Claro; os diretores gerais da Itaipu
Binacional, respectivamente Jorge Samek, do Brasil, e Víctor Bernal Garay, do Paraguai;
e o coordenador do IV Fórum Mundial da Água, Cesar Herrera.

Paulo Mac
Donald Ghisi

Alfredo
Molinas

Marina
Silva

Luiz E.
Cheida Arturo

Baldivieso

Celso Claro

Víctor Bernal
Garay

Jorge SamekCesar
Herrera



V Encontro Cultivando Água Boa – Novembro / 2008 – Foz do Iguaçu – PR

Coordenação Exec utiva do Evento – ITA IPU Binacional
Av. Tancredo Neves, 6731 – 85.866-900   –  Foz do Iguaçu – PR, Brasil

(+55 45) 3520-6322 / 9915-1021   FAX (+55 45) 3520-6998 – cultivandoaguaboa@itaipu.gov.br

20

Palestra Magna
No dia do encerramento o físico e ambientalista Fritjof Capra proferiu a palestra magna
do evento – um dos momentos mais esperados pelo público.

2.3 III Encontro Cultivando Água Boa

A partir de 2006, visando a qualificar e dar visibilidade aos anseios dos atores sociais do
Cultivando Água Boa, adotou-se uma estratégia de discussão prévia sobre as atividades
desenvolvidas pelo programa, por meio de pré-encontros regionais. Para o III Encontro
Cultivando Água Boa foram realizados 11 pré-encontros regionais, reunindo
representantes dos municípios mais próximos geograficamente.

Tendo como eixo temático o “Pacto Pela Vida Sustentável”, o evento foi organizado
conjuntamente pela Itaipu Binacional, Parque Nacional do Iguaçu – IBAMA / Escola
Parque, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná e
Prefeitura de Foz do Iguaçu, e teve os seguintes desdobramentos:

• III Encontro Cultivando  Água Boa/Porá
• II Feira Vida Orgânica
• Lançamento do Centro de Saberes e Cuidados Socioambientais da Bacia do Prata
• IV Mostra e Seminário de Educação Ambiental do Parque Nacional do Iguaçu
• Agenda21 na Bacia Hidrográfica do Paraná III
• VI Edição do Programa Professor Destaque Ambiental, do Município de Foz do Iguaçu
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Essa iniciativa, bastante incomum, reuniu num mesmo evento as esferas municipal,
estadual e federal, esta representada por duas instituições parceiras – IBAMA e ITAIPU.

O evento teve a participação efetiva de mais de 2.700 pessoas de diversas regiões do
Paraná e do Brasil, algumas do exterior, mas principalmente da Bacia Hidrográfica do
Paraná 3, área de influência direta ao reservatório da ITAIPU e alvo do Cultivando Água
Boa, e da região de entorno ao Parque Nacional do Iguaçu, dentre as quais
aproximadamente 1.600 pessoas participaram de nove oficinas temáticas.

Em solenidade especial foi lançado no evento o Centro de Saberes e Cuidados
Socioambientais da Bacia do Prata.

2.4 IV Encontro Cultivando Água Boa
Ampliando a estratégia exitosa da edição anterior, realizou-se um pré-encontro
preparatório ao IV Encontro Cultivando Água Boa em cada um dos 29 municípios da Bacia
Hidrográfica do Paraná 3, conjuntamente com as Conferências Municipais de Meio
Ambiente, da Secretaria de Estado do Meio ambiente e Recursos Hídricos do Paraná.

Entre os principais objetivos estavam a sensibilização sobre as questões socioambientais
relacionadas ao aquecimento global, a identificação e avaliação das práticas
sustentáveis realizadas em cada município e a eleição dos delegados da BP3 à
Conferência Regional de Meio Ambiente, que seria realizada conjuntamente com o IV
Encontro Cultivando Água Boa, em Foz do Iguaçu, em novembro.
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Como resultados foram identificadas 53 práticas sustentáveis nos municípios, que foram
apresentadas por seus representantes nas oficinas temáticas do IV Encontro.

Cumprindo outro objetivo do encontro preparatório municipal, foram selecionados 450
delegados para a Conferência Regional de Meio Ambiente, da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná.

Nos dias 21 a 24 de novembro de 2007, tendo como eixo temático “Mudanças Climáticas
/ Aquecimento Global”, foram realizados no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu os
eventos:

� IV Encontro Cultivando Água Boa/Porã
� VI Feira Vida Orgânica
� V Mostra e Seminário de Educação Ambiental do Parque Nacional do Iguaçu
� Conferência Regional de Meio Ambiente

Participaram autoridades representando as instituições organizadoras e instituições
regionais, estaduais e federais ligadas aos propósitos do evento, os diretores da Itaipu
Binacional e, ainda, a Atriz Letícia Sabatella, o teólogo, ambientalista e escritor
Leonardo Boff, o meteorologista do INPE  Paulo Nobre e o bispo emérito Dom Mauro
Morelli.
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Gestão por Bacias
Hidrográficas

Educação
Ambiental

Agropecuária
Sustentável

Gestão de
Resíduos e

Diversidade Cultural
e Social

Piscicultura e
Aqüicultura

Segurança  Alimentar
e Nutric ional

Biodiversidade Edificações
Sustentáveis e

Energias

Juventude e Meio

Teve a participação efetiva de mais de 3.000 inscritos de diversas regiões do Paraná, do
Brasil e do exterior, dentre elas cerca de 150 representantes dos países da Bacia do
Prata, que estiveram reunidos com a equipe do Centro de Saberes e Cuidados
Socioambientais da Bacia do Prata. Na sua maioria, o público foi da BP3 e dos municípios
do entorno do Parque Nacional do Iguaçu, com representação de diversos segmentos da
sociedade,  ONGs, órgãos governamentais e não governamentais, instituições de ensino
(professores e alunos), associações de classe, cooperativas, prefeituras, ativistas
socioambientais e empresas privadas.

Foram realizadas dez oficinas temáticas que discutiram as 53 práticas sustentáveis
identificadas nos municípios da BP3  e  elaboradas as propostas para a Carta “Pactos
pela Vida Sustentável”.

Além dos diversos instrumentos de aferição descritos neste documento, o Cultivando
Água Boa também busca referências externas (nacionais e internacionais) que possam
convalidar a metodologia e o modelo de gestão. Neste processo as práticas são
sustentadas por meio de convites e apresentação do case Cultivando Água Boa em
instituições e eventos reconhecidos mundialmente, entre os quais destacam-se:
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- Inglaterra: na Embaixada do Brasil em Londres;
- Bélgica: para membros da União Européia e Comissão Européia;
- Entre outros.

Espanha: Fórum
Inter nacional das Colheitas e
Associação Espanhola da

Indústria

Porgugal / Lisboa: II Fórum

das Águas

Costa Rica: Ciclo de
Ex periências de
Conferências em

Tecnologias de Centrais

Porto Alegre: II Fór um

Inter nacional das Águas

Suíça: visita à KWO,
Universidades de Zurique e

Floresta,  par a o
Gr eenpeace, WWF e Green

México: IV Fór um Mundial da

Água

Holanda: no Earth Charter

+5 (Carta da Terra)

Itália/Florença:

Universidade de Pisa

Venezuela: II Seminário
Inter nacional “Agenda 21:
construindo a democracia

par ticipativa para o
desenvolvimento

Peru: Simpósio Inter nacional
sobr e Gestão Integrada dos
Recursos Hídricos nas Bacias

Transfronteiriças
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3. V ENCONTRO CULTIVANDO ÁGUA BOA

Trata-se da quinta edição do encontro anual do programa Cultivando Água Boa, que
reúne os atores sociais e ambientais dos 29 municípios da Bacia Hidrográfica do Paraná
3, que nesta edição será realizado em paralelo com o Fórum Americanos da Águas.

O encontro caracteriza-se pelo envolvimento democrático e participativo de todos os
parceiros e comunidades, a partir de pré-encontros municipais preparatórios, seleção /
exposição de práticas sustentáveis, aprofundamento de temáticas e conceitos com
palestrantes renomados, oficinas de troca de experiências bem sucedidas, avaliações,
projeções e pactuação das ações futuras.

O encontro, como os anteriores, ocorrerá no período de 23 a 25 de novembro de 2008, e
reunirá um público de mais de 3.000 participantes de todos os segmentos da sociedade.

3.1 Objetivos

Geral
Tem por objetivo expor, compartilhar e avaliar as práticas sustentáveis, promovidas pela
ITAIPU Binacional, através do Programa Cultivando Água Boa, nos 29 municípios da Bacia
Hidrográfica do Paraná 3, estimulando e fortalecendo as parcerias, iniciativas e
conceitos socioambientais, através de diálogos (mesas redonda), oficinas temáticas,
feira e exposições. Buscando-se através deste processo, sensibilizar e comprometer os
participantes  e as instituições parceiras, com as ações e encaminhamentos para
recuperação e conservação ambiental e com as mudanças nos modos de ser/sentir,
viver, consumir e produzir.

Específicos

a. Realizar Oficinas temáticas para aprofundar os temas através de palestras de
especialistas, diálogos com análise das expectativas expressas (resultados) dos 29
pré-encontros municipais preparatórios para o V Encontro Cultivando Água Boa.

b. Realizar a II Mostra de Práticas Sustentáveis da Bacia Hidrográfica do Paraná 3.

c. Aprofundar os conceitos de sustentabilidade, com palestras, mesas-redondas,
distribuição de materiais e mesas-redondas, considerando os eixos temáticos do V
Fórum Mundial da Água.

d. Organizar e realizar VII Feira Vida Orgânica, visando ao fortalecimento e difusão da
agroecologia e à intensificação do consumo de alimentos orgânicos.

e. Evidenciar as políticas públicas do Governo Federal em relação a água, mudanças
climáticas, energias renováveis e práticas sustentáveis.
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f. Informar os participantes sobre resultado do Fórum Americano das Águas, que
acontecerá em paralelo com o V Encontro Cultivando Água Boa.

3.2 Metodologia e dinâmica do evento

O V Encontro Cultivando água Boa se desenvolverá em sete métodos e campos de
trabalho:

a. encontros municipais preparatórios (pré-encontros);
b. palestras e mesas-redondas;
c. oficinas temáticas e fóruns técnicos dos comitês dos programas e ações;
d. mostra de práticas sustentáveis; e
e. feira vida orgânica.

Metodologia dos Encontros Municipais do Cultivando Água Boa

Os encontros serão organizados pelos comitês gestores municipais do programa
Cultivando Água Boa, trazendo à participação todos os atores sociais e parceiros do
programa, em um processo de avaliação, levantamento de proposições, seleção de
práticas sustentáveis para participação da mostra e das oficinas, e escolha de
representantes para o V Encontro Cultivando Água Boa, por eixo temático.

Assim, os encontros terão a seguinte dinâmica:

a) apresentação da situação atual dos programas e ações nos municípios
b) apresentação das ações decorrentes nos municípios
c) discussão e avaliação das ações do programa Cultivando Água Boa e das ações

decorrentes, por tema
d) proposições de ações para o programa Cultivando Água Boa e de ações decorrentes
e) seleção das práticas sustentáveis

3.4 Público-Alvo
Pessoas representativas de segmentos sociais, instituições governamentais e não-
governamentais regionais (particularmente as atuantes no programa Cultivando Água
Boa), estaduais e nacionais envolvidas na causa da sustentabilidade, prevendo-se reunir
mais de 3.000 participantes.

3.5 Exposições e Atividades Culturais Simultâneas

O evento, além da mostra de práticas sustentáveis e feira vida orgânica, proporcionará
aos parceiros/patrocinadores do evento a possibilidade de montar estande para
exposição de suas ações de sustentabilidade.
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Além disso, no decorrer do evento serão desenvolvidas atividades culturais e shows com
expoentes do mundo artístico, que possuem relação ou atuam no campo da temática do
V Encontro Cultivando Água Boa e com o Fórum Americano das Águas.

3.6 Organização e Promoção do Evento

• O Fórum Americano das Águas será realizado pela Agência Nacional de Águas (ANA),
Governo do Estado (SEMA), Itaipu Binacional e Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

• Os pré-encontros do V CAB serão realizados pelos comitês gestores municipais da BP
3.

• O V Encontro Cultivando Água Boa é organizado pela Itaipu, em promoção conjunta
com todos os parceiros do programa.

• As atividades relacionadas a programação, conteúdo técnico, comunicação, infra-
estrutura e logística, atividades culturais, receptivo, visitas técnicas e turísticas,
obtenção de recursos financeiros, serão planejadas e realizadas conjuntamente entre
as Instituições envolvidas.

3.7 Patrocínio e Apoios
Para viabilizar a cobertura dos custos da realização do V Encontro Cultivando Água Boa
está se buscando junto a instituições públicas e privadas (relacionadas à temática) apoio
financeiro. Na medida em que os patrocínios forem sendo efetivados, os nomes dos
patrocinadores serão incluídos em todos os materiais publicitários do evento, bem como,
conforme o tipo de participação, a montagem de estande.

Estão sendo identificadas as instituições governamentais e não-governamentais que
darão apoio não financeiro.

Após as confirmações, a relação atualizada será disponibilizada no site do evento:
www.itaipu.gov.br/aguaboa.

3.8 Programação Preliminar

A Programação está em processo de construção e será disponibilizada a no site:
www.itaipu.gov.br

DIA 23/11/2008
Abertura conjunta V CAB e FORUM AMERICANO DAS AGUAS
Conferencia Manga – Presidente do Conselho Mundial da Água  ou (opções a definir)
Apresentação cultural – Ballet Teatro Guairá
ABERTURA DA MOSTRA DE BOAS PRATICAS C/ O Coquetel

Dia 24/11/2008
08:30h MESA – EXPOSITORES – COMENTARISTA

� Ministro MMA – Carlos Minc (a confirmar)
� Palestra Magna – Andre Trigueiro
� Balanço geral CAB– exposição com boas imagens e matéria impresso
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OFICINAS
Palestras temáticas relacionadas ao projetos do CAB nas oficinas
Mesa – com referência a Bacia do Paraná III – comentarista (gestor programa/ação) e
ator local

Almoço
14:00h Plenária geral – Dinâmica e momento cultural

14:45 Oficinas – boas práticas

Visita no programa – aos estandes

Espaço espiritual – Espaço cultural

25/11/2008
Mesa - espiritual
Encaminhamentos das oficinas – fechamento – dinâmica com os atores locais

LANCHE COM VISITA AO ESTANDE

11:00 h - Palestra Magna de fechamento
Convidado do Fórum Mundial / Conselho Mundial da Água – MESA
Eduardo Mestre – presidente da Tribuna da Água Expozaragoza.

12:30 ENCERRAMENTO

13:00 às 15:00 Fechamento conjunto dos Eventos
Apresentação dos Compromissos das Oficinas
Apresentação dos Resultados do Fórum Americano das Águas
SHOW  Com  ALMIR SATER (em negociação)

De 25 (tarde) a 27/11/2008 (integral)
Reunião dos Governadores do Conselho Mundial da Água


