
MANIFESTO PELAS ÁGUAS DO PARANÁ: 
Contra a privatização das águas.  

Água é um direito, não mercadoria. 
 
  
A Política de Recursos Hídricos do Paraná, entre os fundamentos, estabelece           

que a água é um bem de domínio público e um recurso natural limitado. Também,               
determina que em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos            
é o consumo humano e a dessedentação de animais. 

  
A bacia hidrográfica, unidade territorial na implementação, tem a sua          

característica de gestão descentralizada, compartilhando as decisões com o Poder          
Público, usuários e comunidades. Assim, as suas ações devem ser articuladas,           
sistematizadas e coordenadas com as demais políticas com interface com a água,            
em que a gestão sistemática dos recursos hídricos contemple a gestão ambiental, o             
uso do solo urbano e rural e a integração da gestão das zonas costeiras e marinhas                
por meio do seu comitê de bacia hidrográfica. 

  
 Por incapacidade técnica operacional dos Governos e por descaso das          
instituições públicas responsáveis pela gestão em fazer cumprir as normas legais,           
deixa-se de realizar a integração com as demais políticas públicas. 

  
Ademais, esse modelo de governança vinculado aos processos de         

acumulação de capital contribuem para os mecanismos específicos de apropriação          
privada da água, sendo parte da lógica subjacente do sistema econômico atual, em             
que a acumulação de capital está ligada ao crescente controle corporativo sobre o             
acesso aos recursos naturais. Esses processos possuem apoio diretamente dos          
governos, os quais têm adotado ou reinterpretado as leis, regulamentos ou políticas            
que relacionam a gestão e o uso das águas, surgindo marcos jurídicos que             
possibilitam a apropriação privada dos recursos hídricos. 

  
A apropriação privada dos espaços e dos recursos naturais reproduz as           

desigualdades, a exploração e a marginalização socioeconômica da população         
paranaense em geral, em que se vale destacar o desemprego estrutural nos centros             
urbanos, os mais variados conflitos fundiários e as formas de exclusão de alguns             
grupos sociais. Isso afeta diretamente os povos e comunidades tradicionais que           
veem seus direitos territoriais restringidos ou retirados, mas que resultam também           
em ampla devastação ambiental ao longo de todo estado. 

  
  
 



Situações-problema e conflitos socioambientais acerca da água no 
Paraná 

  
  

1) Os instrumentos estabelecidos na política estadual (Planos de Recursos         
Hídricos e de bacias hidrográficas; enquadramento dos corpos de água em classes,            
segundo os usos preponderantes da água; outorga dos direitos de uso de recursos             
hídricos; cobrança pelo uso de recursos hídricos; e, Sistema de Informações sobre            
Recursos Hídricos), ferramentas de implementação prática, têm sido        
negligenciados, deixando de integrar políticas e dar condições práticas e          
operacionais na proteção das águas. Além disso, parte dessa política corrobora com            
os processos de apropriação privada e de mercantilização da água. 
  
2) Os Planos são poucos objetivos, criando dificuldades de implementação,         
tornando-se peças de biblioteca. Um documento de respaldo e privilégio de setores            
de usuários dos recursos hídricos. 
  
3) Os Conselhos e Comitês das bacias hidrográficas são cooptados pelos          
organismos dos governos estaduais de gestão de recursos hídricos, tornando-se          
colegiados chapa branca para aprovar os planos de desejos do governo e privilegiar             
determinados setores econômicos, deixando de cumprir os fundamentos da gestão          
descentralizada e participativa. 
  
4) A resolução aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos que rebaixa a           
meta atual de classificação dos rios paranaenses de classe 2 para classe 4 até o               
ano de 2040 está na contramão da Política Nacional de Recursos Hídricos. Ao             
estabelecer classe 4 às águas doces destinando-as somente à navegação e           
harmonia paisagística, quebra-se o princípio do uso múltiplo. Classe 4 é para rios             
que deixam de ser rios, rios mortos que somente servem a diluição de efluentes. 

  
5) É necessário proteger remanescentes de vegetação e demais ecossistemas         
de interesse para a produção e conservação das águas no estado. Nesse sentido, a              
APA da Escarpa Devoniana é área de carga e descarga de aquíferos e de              
nascentes de importantes rios (Tibagi, Ribeira, Açungui e outros). Considerando o           
avanço do setor agropecuário no estado do Paraná, há interesse escuso na redução             
da área da APA da Escarpa Devoniana, entre outras áreas florestadas, como APA             
Serra da Esperança, para atender o agronegócio, setor esse que tem ocasionado            
diversos impactos socioambientais no estado e no Brasil e que não considera a             
soberania alimentar regional. 

  
6) As áreas de afloramento do Aquífero Guarani são extensas no Paraná e            
necessita de medidas efetivas de proteção. O Acordo do Aquífero Guarani entre a             



Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai firmado em 2010 precisa ser verdadeiramente           
regulamentado e implantado. São 8 anos do Acordo e sem ser implantado. A gestão              
desse aquífero deve contar com a participação pública, especialmente dos comitês           
de bacias hidrográficas da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
  
7) A população paranaense, em especial os povos originários e as comunidades           
tradicionais, vem enfrentando, com muita resistência, a mudança nas formas de           
ocupação dos territórios, condicionada pela expansão urbana, pela pressão         
fundiária, pela expansão do setor elétrico através de hidroelétricas e PCHs e pelas             
atividades industriais, agrícolas e agroindustriais, de extração mineral e vegetal, da           
pecuária, do reflorestamento (Deserto Verde) e do turismo de massa. Essas           
populações originárias e tradicionais ficam com a maior fatia do ônus do chamado             
“desenvolvimento”, sem acesso a terra e perda de patrimônio imaterial. 
 
8) O estado do Paraná possui o segundo maior parque de geração de energia              
hidrelétrica do Brasil, o que corresponde a 10,85% de toda capacidade instalada do             
país, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, atrás apenas de             
São Paulo. São mais de 20 (vinte) usinas construídas desde a década de cinquenta,              
sessenta, muitas das quais de grande porte, como Itaipu-binacional e as usinas dos             
rios Iguaçu e Paranapanema. Todo este processo impactou e impacta milhares de            
famílias que foram e estão sendo atingidas. As mesmas perdem seus territórios,            
culturas, trabalho, décadas de história e seus meios de vida, com acentuada            
violação e negação de direitos fundamentais. Atualmente estudos e inventários da           
ANEEL e do Instituto Ambiental do Paraná – IAP apontam que o estado do Paraná               
tem potencial para a construção de centenas de novas usinas de grande, médio e              
pequeno porte, que ameaçam milhares de famílias de comunidades rurais,          
populações ribeirinhas e povos tradicionais. 
  
9) A região litorânea tem experimentado forte mudança nas formas de          
ocupação, condicionada pela expansão urbana e pelas atividades portuárias e          
industriais. O litoral paranaense tem problemas de poluição ambiental,         
especialmente das águas costeiras, por despejos industriais, mas principalmente         
por esgoto doméstico. Por um lado, é possível apontar a privatização em potencial             
das águas costeiras para fins de aquicultura e para a exploração offshore de             
petróleo, o que ocasionará diversos conflitos de uso dos territórios e recursos            
naturais em terra e nas águas. Por outro lado, temos a implantação de             
megaprojetos, tais como a licença de construção do Porto Pontal, no município de             
Pontal do Paraná, o qual também inclui projetos associados, como indústrias           
pesadas para atender o setor petrolífero e portuário, além de projetos de            
infraestrutura, como rodovias, dragagens, etc. Despontam também para a região,          
obras que visam a ampliação dos Portos de Paranaguá e Antonina, a ampliação da              
rede de gasoduto e alcoolduto e respectivos terminais entre a região metropolitana            



de Curitiba e Paranaguá, a abertura do trecho paranaense da BR-101, a construção             
de mega-ponte sobre a Baía de Guaratuba, a abertura de novo ramal ferroviário             
entre o planalto e Paranaguá e a construção de uma termoelétrica, atividade que,             
além dos impactos ambientais relacionado aos gases poluentes, tem grande          
demanda hídrica. 

  
10) A proteção das águas subterrâneas é um grande desafio. A proposta da            
extração de gás utilizando o método do fracking (fraturamento de rochas para            
exploração do gás) tem causado medo na população do Paraná. O problema são os              
impactos ambientais e sociais desse processo: há contaminação dos lençóis de           
água e do solo. Há notícias, da Argentina e Estados Unidos, de danos em              
plantações e rebanhos de áreas próximas às zonas de exploração do gás. No             
Paraná, várias cidades têm conseguido a moratória para que o fracking não ocorra,             
porém o período de não exploração é de apenas 10 anos. 
  
11) Ademais, a situação dos rios paranaenses é alarmante. Se por um lado, um             
dos problemas a se enfrentar é a ampliação do saneamento básico, por outro lado,              
é necessário denunciar e combater a contaminação das águas por agrotóxico. De            
acordo com a publicação do IPARDES (Indicadores Ambientais, 2013), 
 

“...os maiores indicadores de consumo de agrotóxico, com taxa superior a 10 kg/ha/ano.              
Foram registrados nas bacias Paraná 2, Piquiri, Paraná3, Alto Ivaí e Baixo Iguaçu, onde a               
atividade dominante é a agricultura intensiva, tendo como principais representantes as           
culturas de soja e milho. Posicionam-se também com alto volume de uso de agrotóxico as               
bacias do Baixo Ivaí, Alto Tibagi, Paraná 1, Baixo Tibagi, Médio Iguaçu, Itararé e Cinzas, com                
volumes 8 a 10 kg/ha/ano, que são regiões onde também se desenvolvem intensa atividade              
agrícola, predominando lavouras de soja e milho. Desta forma, são regiões com alta             
prioridade de ações de monitoramento da informação, controle de intoxicação e de doenças e              
ainda de controle ambiental. Em condição intermediária de volume consumido, com volumes            
variando de 5 a 8 kg/ha, aparecem as bacias do Pirapó, Alto Iguaçu, Paranapanema 3 e                
Paranapanema 4. Volumes menores de uso de agrotóxico ocorrem nas regiões onde se             
desenvolvem atividades agrícolas de menor intensidade, como a bacias Paranapanema,          
Litorânea e Ribeira, com quantidades abaixo de 5 kg/ha/ano.” 

  
 

Considerando os aspectos da política e fatos citados anteriormente,          
nos MANIFESTAMOS AO GOVERNO DO PARANÁ E AO GOVERNO FEDERAL,          
reivindicando: 
  

1) Criação e funcionamento de fato do Fórum Estadual de Comitês de Bacias            
Hidrográficas com atividades participativas. O Paraná é o único estado sem           
fórum de comitês de bacias; 

 
2) Gestão participativa, com envolvimento dos Comitês das Bacias        

Hidrográficas nos processos de anuências aos empreendimentos com        



impactos sociais direto e indireto nos povos originários e comunidades          
tradicionais, dentre outras; 

 
3) Sem dissociação dos aspectos de quantidade, qualidade e continuidade, que          

a gestão de recursos hídricos contemple as diversidades físicas, bióticas,          
demográficas, econômicas, sociais e culturais das regiões do Estado; 

 
4) Estabelecimento de mecanismos próprios e específicos na proteção dos         

mananciais de abastecimento público, das nascentes, superficiais e        
subterrâneas, por meio de Resoluções dos conselhos nacional e estadual          
orientando os planos de bacias hidrográficas; 

 
5) Realizar a revisão da Resolução CONAMA nº 357/2005, excluindo a Classe 4            

do sistema de classificação dos rios. É necessário aumentar a eficiência da            
coleta e no tratamento dos efluentes, deixando de classificar os rios e            
córregos em Classe 4; 

 
6) Pela defesa e proteção de remanescentes de vegetação e demais          

ecossistemas de interesse para a produção e conservação das águas no           
estado. Nesse sentido, dizemos não à redução da APA da Escarpa           
Devoniana e às ameaças na APA da Serra da Esperança. As Áreas de             
Proteção Ambiental constitui um ecossistema peculiar que alterna capões da          
floresta de araucária, matas de galerias e afloramentos rochosos, além de           
locais de beleza cênica. Ademais, A APA garante a soberania alimentar de            
pequenos agricultores e o agroextrativismo consciente e sustentável de         
populações tradicionais que vivem na região; 

 
7) Regulamentação e implantação do Acordo do Aquífero Guarani firmado em          

2010 pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, garantindo a proteção da           
qualidade da sua água; 

 
8) Proteção e conservação das áreas de descarga e recarga dos aquíferos no            

estado do Paraná, bem como dos fluxos hídricos e de suas nascentes. Para             
isso, é necessário uma política consistente de proteção e que seja           
participativa para as áreas de recarga hídrica (APAs, RESEX, florestas, karst,           
áreas úmidas), considerando ainda as questões de subsistência, cultura e          
modos de vida das populações originárias e comunidades tradicionais que          
vivem nesses territórios ou em áreas adjacentes, respeitando a soberania          
dessas populações na gestão das águas; 

 
9) Pela defesa de Rios Livres de Barragens! Contra as cercas nas águas nos              

rios e no mar! Contra a mercantilização e a privatização dos recursos            



hídricos! Contra o Deserto verde, as atividades agropecuárias industriais e as           
atividades de mineração que expropriam comunidades, causam conflitos e         
injustiças socioambientais e violam os direitos das populações!; 

 
10) Pelo direito à informação e à participação; à liberdade de reunião,            

associação e expressão; ao trabalho e a um padrão digno de vida; à moradia              
adequada; à educação; à um ambiente saudável e à saúde; à melhoria            
contínua das condições de vida; à plena reparação das perdas; à justa            
negociação, tratamento isonômico, conforme critérios transparentes      
coletivamente acordados; ao direito de ir e vir; às práticas e aos modos de              
vida tradicionais, assim como ao acesso e preservação de bens culturais,           
materiais e imateriais dos povos indígenas, quilombolas, comunidades        
tradicionais e de grupos vulneráveis com proteção especial; ao acesso à           
justiça e à razoável duração do processo judicial; à reparação por perdas            
passadas; aos laços de solidariedade social ou comunitários. Somente com a           
organização popular podemos construir, paulatinamente, a proposta de um         
novo modelo de uso dos espaços e dos recursos naturais, na forma de             
propriedade social e em benefício de todo povo paranaense; 

 
11) Contra a termoelétrica e a faixa estrutural em Pontal do Paraná, a qual visa               

atender prioritariamente a empresa Porto Pontal e indústrias pesadas         
associadas. Os efeitos sinérgicos dessas obras, além de outros megaprojetos          
previstos para o litoral, trarão irreversíveis impactos socioambientais,        
econômicos, culturais e demográficos à Zona Costeira paranaense;   

 
12) Pelo banimento permanente no Paraná da exploração de gás de xisto pelo             

método não convencional do fraturamento hidráulico, mais conhecido como         
fracking; 

 
13) Elaboração e implantação da Política Estadual de Saneamento com ampla           

participação dos movimentos sociais e comunidade locais. Regular de fato o           
saneamento básico no Paraná com eficiência. A responsabilidade pelo         
saneamento básico é dos municípios, que na prática cedem a concessão à            
empresa estadual (água e esgoto) sem que participem efetivamente do          
planejamento. Os Planos Municipais de Saneamento exigidos por lei não são           
efetivos. É necessária a efetiva participação dos munícipes nos planos          
municipais de saneamento, bem como a fiscalização e o controle social; 

 
14) Plena estatização da SANEPAR e defesa de um setor energético estatal que             

contemplem ampla participação social em suas ações, assegurem o bem          
estar de seus trabalhadores e proponham tarifas sociais justas para a parte            
da população mais necessitada. Para que sejam cobradas tarifas         



equivalentes ao uso, sem a promoção e incentivos aos maiores          
consumidores de água através de políticas diferenciadas; 

 
15) Por um maior rigor nos procedimentos de controle e vigilância da qualidade             

da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Atualmente, a            
Portaria de Potabilidade da Água (nº 2914\MS\2011) é permissível para altos           
valores de contaminantes químicos e resíduos na água que consumimos. Por           
padrões mais rigorosos para a água potável e que os responsáveis pela            
contaminação de nossas águas sejam duramente penalizados!; 

 
16) Promulgação de política de manejo adequado de solos e água em            

microbacias com práticas que assegurem a conservação ambiental; 
  

17) Por um programa de resíduos sólidos que responsabilize principalmente às           
indústrias e à cadeia de comercialização para a devida coleta e destinação            
dos rejeitos de seus produtos;  

 
18) Pela redução da poluição de rios e mananciais. Por um programa de             

recuperação e revitalização dos rios do Paraná; 
 

19) Por um política de controle e de redução dos níveis de agrotóxicos usados              
de forma indiscriminada que colocam os produtores rurais e a população em            
risco, além de afetar toda diversidade biológica adjacente às áreas          
contaminadas e poluindo as águas. Pela proibição da pulverização aérea de           
defensivas agrícolas nas plantações do Paraná; 

 
20) Por políticas que estimulem e fortaleçam a agroecologia em nosso estado            

através de subsídios e da criação de um fundo social; 
 

21) Por uma plena implementação e consolidação da educação ambiental em           
todos os níveis educacionais, de caráter transversal, crítico, ético, de          
valorização ao saber popular, às culturas e à diversidade, e para o            
empoderamento popular. Que o programa estadual de educação ambiental         
contemple a água como um bem comum, para o uso social da maioria da              
população de forma consciente, sustentável e ética; 

 
22) Criação da PEAB (Política Estadual dos Atingidos por Barragens),          

envolvendo os poderes legislativo e executivo, as populações que já foram           
atingidas, que estão em processo de construção e também dos locais com            
projetos, e os movimentos populares. Este fundo deve apoiar as populações           
atingidas pelas barragens. Buscando através de um marco legal a garantia           
do direito das populações atingidas durante a construção dos         



empreendimentos de barragens, para que não se repitam os casos de           
violações de direitos humanos.  

 
 
Entidades apoiadoras 
 
APP sindicato 
Arquidiocese de Maringá 
Canoa Socioambiental 
Cáritas de Curitiba 
Coletivo Educador 
CUT Paraná 
Curitiba Lixo Zero 
FETRAF 
Fundação Vida para Todos 
IPT 
MAB 
MST 
Movimento Urbano Socioambiental 
Rede de Educação Ambiental/Paraná 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
SENGE 
SECPB 
SINDAEN 
 


