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A educação ambiental, antes de tudo, é 

Educação, esse é um pressuposto inquestionável. 

 

Philippe Pomier Layrargues (2006, p. 85). 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO SUBSÍDIO À GESTÃO AMBIENTAL: UMA 

PROPOSTA PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MARRECAS – SO / PR 

 

RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar as políticas públicas municipais e estaduais 

inseridas na bacia hidrográfica do rio Marrecas, especialmente, aquelas voltadas para a 

educação ambiental e conservação dos recursos hídricos. O processo de gestão proposta está 

embasado nas Políticas Nacional (Lei nº 9.433/1997) e Estadual (Lei nº 12.726/1999) de 

Recursos Hídricos que integram a bacia hidrográfica enquanto unidade territorial de ação a 

fim de gerir os recursos hídricos de forma descentralizada com a participação do Poder 

Público, usuários e a comunidade. Para tanto, será discutida a possibilidade da implantação de 

um consórcio intermunicipal para proporcionar um planejamento das atividades de cunho 

conservacionista entre os municípios de Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão e Marmeleiro 

para a gerência integrada dos recursos naturais, primordialmente os recursos hídricos. Esta 

inserção justifica-se pelo fato de elencar um recorte espacial na atual proposta de gestão 

pertinente ao comitê dos afluentes do Baixo Iguaçu, que abarca mais de setenta municípios, 

abrangendo uma área consideravelmente extensa para dinamizar a conservação e manutenção 

dos recursos hídricos deste território. Cumpre observar que a delimitação proposta não 

desvincula a legitimidade do comitê, mas possibilita autonomia para que os três municípios 

desenvolvam projetos para captação de recursos que auxiliarão na gestão intentada, bem como 

a promoção da inserção da população de forma mais incisiva neste processo. Neste contexto, 

a educação ambiental apresenta-se enquanto mecanismo para coordenar a construção e 

integração dos projetos ambientais concomitantes à inserção dos sujeitos no transcurso da 

proposição do consórcio. Além da sugestão da inserção desta forma de gerenciamento 

integrado, está sendo analisada a arrecadação e implantação de recursos provenientes do 

pagamento por serviços ambientais, ICMS Ecológico, tendo por intuito a manutenção de 

mananciais de abastecimento público, ou unidades de conservação por meio de pagamento 

por serviços ambientais por parte do Governo Estadual do Paraná aos municípios. Ao mesmo 

passo, foram pesquisadas as leis e demais materiais que integram os Planos Diretores 

Municipais e os Planos de Recursos Hídricos a fim de identificar as formas de uso e ocupação 

do solo, além do direcionamento do planejamento territorial, com ênfase na utilização da 

água. Para melhor compreender a aplicabilidade dos instrumentos e leis, foram entrevistados 

seis agricultores dos municípios supracitados, a partir dos quais verificou-se 

incompatibilidades entre o programa estabelecido pelos municípios e a sua execução, 

sobretudo, no que tange a realização de trabalhos de formação e educação ambiental.  

 

Palavras chave: Educação Ambiental; Gestão; Comitê de bacia hidrográfica; Consórcio 

Intermunicipal; ICMS ecológico. 
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ENVIRONMENTAL EDUCATION SUBSIDY TO THE ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT: A PROPOSAL FOR THE HYDROGRAPHIC BASIN TO RIVER 

MARRECAS – SW / PR 

 

ABSTRACT 

 

 

The current research aims to analyse the municipal and state public policy inserted on 

hydrographic basin of river Marrecas, especially those related to environmental education and 

conservation of water resources. The management process proposed is grounded in National 

Policy (Law 9.433/1997) and State (Law 12.726/1999) of the Water Resources that integrate 

the hydrographic basin as territorial unity of action in order to manage water resources in a 

decentralized manner, with the participation of public authorities, users and the community. 

Therefore, will be discussed the possibility of implementing an inter-municipal consortium to 

provide a planning of nature conservation activities between the municipalities of Flor da 

Serra do Sul, Francisco Beltrão e Marmeleiro to the integrated management of natural 

resources, primordially the water resources. This insertion is justified by the fact to list a 

space cut in the current proposal management pertinent  to the committee of the tributaries of 

Baixo Iguaçu, that encompasses more than seventy municipalities, covering a considerably 

large area to boost the conservation and maintenance of water resources of thos territory. 

Must be observed that the delimination proposed does not relieve the legitimacy of the 

committee, but allow autonomy for that the three municipalities develop projects to raise 

founds that will assist in the management brought, well as the promotion of the integration of 

the population of more incisive way in this process. In this context, the environmental 

education is presented as a mechanism to coordinate the construction and integration of the 

concomitants environmental projects to insertion of subjects in the course of the consortium’s 

proposition.  Of Besides the suggestion of the insertion of this form of integrated management 

is being analyzed the collection and implantation of resources accruing from payment for 

environmental services, Ecological ICMS, with the aim the maintenance of public supply 

fountains, or units of conservation through payment for environmental services by the State 

Government of Paraná to the municipalities. At the same step, were researched the laws and 

others materials that would integrate the Municipal Master Plans and the Water Resources 

Plans in order to identify the forms of use and occupation of land, plus the direction of 

territorial planning, with emphasis on the use of water. To better understand the applicability 

of the instruments and laws, were interviewed six farmers from the aforementioneds 

municipalities, from with was found incompatibility between the program established by the 

municipalities and their execution, especially regarding the performing of works formation 

and environmental education. 

 

Keywords: environmental education; Management; Committee of hydrographic basin; 

Intermunicipal Consortium; Ecological ICMS. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A pressão exercida sobre o meio ambiente, especialmente sobre a água, ocasionou a 

submissão de sua valoração às atividades geradoras de lucro. Quando um recurso é abundante 

o zelo por sua integridade deixa de ser prioridade diante das práticas econômicas nele 

desenvolvidas. Esse processo é visível, sobretudo, nas últimas décadas na economia 

paranaense que cresceu sobre uma forte base agrícola, provocando um reordenamento 

territorial principiado nas décadas de cinquenta e sessenta, período em que o Sudoeste do 

Paraná passou por grande transformação na sua base produtiva, com a introdução de novas 

práticas de cultivo a partir da expansão da cultura da soja e demais monoculturas. Dessa 

forma, um significativo percentual das florestas nativas do Estado cedeu lugar à expansão 

agrícola, resultando na geração de riquezas, a um só tempo em que muitos problemas 

ambientais irromperam, especialmente a degradação dos corpos hídricos. 

Por outro enfoque, as questões ambientais ao mesmo passo em que recebem pressões 

advindas da expansão da fronteira agrícola e da ampliação da malha urbana e industrial, 

também estão sendo amparadas por programas e políticas públicas que buscam a conservação 

dos recursos naturais ou que, ao menos, têm como intuito minimizar o quadro de degradação 

ambiental vivenciado.  

Nesse contexto, para que se efetivem novas formas de gerir os recursos naturais, 

particularmente os recursos hídricos, o Estado do Paraná em parceria com os municípios e 

demais instituições, disponibilizou políticas e instrumentos de cunho legal que contribuem 

com a recuperação, conservação e preservação dos corpos hídricos. 

Dentre as políticas públicas estabelecidas podemos elencar o Comitê de Bacias 

Hidrográficas e os Consórcio Intermunicipais enquanto ferramentas potenciais para a gerência 

integrada e participativa dos recursos hídricos. Estes instrumentos preveem a administração 

descentralizada e busca a mobilização social em sua execução. 

De modo a auxiliar estes instrumentos legais, podemos pontuar a educação ambiental 

enquanto um processo pedagógico para potencializar as ações de cunho conservacionistas por 

meio da sensibilização da população.  

Apesar destas alternativas de gerência dos recursos naturais, a temática ambiental, 

mesmo provida de reflexões acerca das práticas sociais que buscam a promoção da 

sustentabilidade, corriqueiramente é vista como um mero discurso, diante do qual se amplia a 

fragilidade que a mesma possui quando confrontada com o setor econômico, cada vez mais 
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fortalecido. Por isso, paradoxalmente, é possível verificar a existência de projetos que 

propõem a educação ambiental, potencializando ações que verdadeiramente preocupam-se 

com a conservação ecossistêmica e qualidade de vida humana, assim como, em alguns casos, 

há outros projetos nos quais a proposição de atividades de educação ambiental mascaram 

interesses de segmentos subservientes ao capital que se inserem no espaço de modo agressivo 

e constante, demonstrando dualidade em sua execução. 

Para melhor compreender estes impasses e possibilidades na gerência dos recursos 

naturais, a presente pesquisa parte da necessidade da instalação de um modelo de gestão 

integrado dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Marrecas, Sudoeste do Paraná, e 

da análise das políticas públicas vinculadas especialmente à educação ambiental e recursos 

hídricos.  

Concomitante a investigação de documentos correlatos a gestão das águas, foram 

realizados trabalhos de campo e entrevistas com intuito de investigar e conhecer a realidade 

dos agricultores que possuem suas propriedades nas áreas de mananciais de abastecimento, de 

modo a contrastar esta realidade com as políticas elencadas e efetivadas pelos gestores 

públicos municipais, essencialmente, aquelas providas de pagamentos por serviços 

ambientais. 

Por meio destas discussões, objetiva-se verificar as ações voltadas para a gerência dos 

recursos hídricos a nível municipal, ou seja, averiguar a inserção da população, neste caso, os 

agricultores nas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas pelo poder público 

municipal. Além disso, propõe-se a otimização do ICMS Ecológico enquanto pagamento por 

serviços ambientais passível de utilização para manutenção dos recursos hídricos.  

Engajada a esta metodologia, sugere-se a instituição de um consórcio intermunicipal a 

fim de gerir a área que compõe a bacia do rio Marrecas, compatibilizando a participação 

social, bem como potencializar a gestão e captação de recursos entre os municípios de 

Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul e Marmeleiro, com intuito de integrar estas ações a 

proposta já existente do comitê de bacia hidrográfica que abrange todo o Baixo Iguaçu. 

Para iniciar esta discussão, o primeiro capítulo da pesquisa contempla uma breve 

caracterização e localização da área que compreende a bacia hidrográfica do rio Marrecas, 

SO/PR, partindo do pressuposto de que o conhecimento das características do objeto de 

estudo, fornecerão elementos para embasar a análise das ações propostas para a área. Além da 

apresentação dos municípios de Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul e Marmeleiro, serão 

descritas algumas características da unidade hidrográfica do Baixo Iguaçu, na qual foi 

instituído o comitê dos afluentes do Baixo Iguaçu,  território no qual está inserida a bacia 
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hidrográfica do rio Marrecas. Após a caracterização da área de estudo, será descrita a 

metodologia que norteia a presente pesquisa. 

 O capítulo seguinte traz considerações acerca das conferências que influenciaram a 

abordagem da temática ambiental num âmbito global, além de elencar leis nas esferas federal 

e estadual que abordam a educação ambiental e o planejamento dos recursos hídricos 

enfatizando as bacias hidrográficas, objeto da presente pesquisa. Vale destacar que estas leis 

não serão especificadas apenas neste capítulo, mas sim no decorrer de todo o processo de 

discussão acerca da temática ambiental. Nesta nuance, serão também descritos alguns 

aspectos históricos da abordagem da educação ambiental em nosso país, para melhor 

compreender a gênese do enfrentamento da problemática ambiental. 

Ao mesmo passo em que se faz necessária a compreensão do modo com que a 

educação ambiental foi estruturada, deve-se também discernir as concepções que distinguem 

as formas com que a mesma é abordada. Assim, foram elencadas três perspectivas que 

diferenciam as abordagens da temática ambiental por meio da educação: Ecopedagogia, 

Educação Ambiental Crítica e Educação Ambiental Transformadora. Ressalta-se ainda que, o 

viés crítico que permeia a presente pesquisa, foi embasada principalmente em Loureiro (2003; 

2006; 2010; 2014) e demais autores que compõe o acervo de análise. 

No terceiro capítulo, serão tratadas algumas particularidades do processo de gestão, no 

qual a educação ambiental pode ser apresentada enquanto ponto de partida para adesão dos 

sujeitos de modo a operacionalizar práticas condizentes com a abordagem crítica, 

indissociando os elementos socioeconômicos e histórico formativos. Neste capítulo também 

serão abordados os conceitos de bacia hidrográfica, dada à abrangência de sua delimitação 

natural, além de abarcar todos os fenômenos de ordem socioeconômica que alteram e moldam 

a paisagem. 

Neste contexto, serão discutidos conjuntamente os comitês e consórcios de bacias 

hidrográficas, além de ressaltar estas ferramentas para se alcançar o gerenciamento integrado. 

Na sequência deste mesmo capítulo será apresentado o ICMS Ecológico como política 

pública do Estado do Paraná, por meio da concessão de subsídio aos municípios que possuem 

em sua área mananciais de abastecimento e/ou unidades de conservação, além de apresentar 

como referência a avaliação realizada por câmara técnica para as atividades de conservação 

dos mananciais promovidas pelos municípios de Flor da Serra do Sul e Marmeleiro.  

Os instrumentos de regulação e planejamento analisados no quarto capítulo incluem os 

Planos Diretores Municipais, especificamente suas bases legais, bem como o Plano de 

Contenção de Cheias que aborda além de Francisco Beltrão os demais municípios que 
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integram a bacia hidrográfica do rio Marrecas. Tais instrumentos denotam extrema relevância 

no direcionamento das ações a serem desenvolvidas na manutenção dos recursos naturais e 

para o desenvolvimento equitativo das áreas urbanas e rurais.  

Na etapa posterior, foram analisadas as ações de educação ambiental vinculadas ao 

ICMS Ecológico. No primeiro momento, considerou-se as ações dos municípios de Francisco 

Beltrão, Flor da Serra do Sul e Marmeleiro, por meio de coleta de materiais vinculados às 

atividades ligadas a gestão deste subsídio, além de entrevistas junto aos gestores municipais 

que também trabalham por meio deste recurso, especialmente a educação ambiental. Em 

seguida, foi contrastada a visão dos produtores rurais dos municípios de Flor da Serra do Sul e 

Marmeleiro, em relação à execução das atividades implantadas para uma gestão eficaz dos 

recursos hídricos a partir do emprego do ICMS Ecológico.  

Por arremate da presente pesquisa, após a análise pormenorizada de ações vinculadas a 

área supracitada junto aos setores engajados, o próximo objetivo compreende a elaboração de 

proposições acerca da criação de um consórcio intermunicipal, a fim de mobilizar os 

municípios por meio de uma ação conjunta com a sociedade civil, e estruturar ações que 

viabilizem a gestão integrada dos recursos hídricos. Ao mesmo passo, serão descritas medidas 

para informar a população sobre a arrecadação e atividades vinculadas ao ICMS Ecológico, 

sua finalidade e valoração deste pagamento por serviços ambientais. 

Dessa forma, compreende-se a educação ambiental não formal enquanto ferramenta 

fundamental, possibilitando o envolvimento da população, com enfoque nos produtores 

rurais, na discussão acerca da gestão dos recursos hídricos, facultando-a a tornar-se 

legitimamente participativa. 

 



21 
 

 

CAPÍTULO I - LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO MARRECAS 

 

Por isso precisamos tanto de fazer aflorar uma inteligência 

sensível e criativa para ver e sentir a água, nas suas 

dimensões simbólicas poética (...) o mistério e o sagrado 

afloram na outra margem do rio. 
Sérgio Augusto Ribeiro, (2014, p. 5). 

 

A bacia hidrografia do rio Marrecas foi selecionada para a presente pesquisa pelo fato 

de alocar uma gama de elementos necessários ao uso coletivo, em especial, os recursos 

hídricos. Além de sua relevância enquanto conservação ecossistêmica, ainda serve como base 

para o desempenho das inúmeras atividades, incluindo a agropecuária, indústria e, 

essencialmente o abastecimento público. 

A delimitação da bacia hidrográfica é constituída como área estratégica de 

planejamento, pois integra um mosaico de processos que demandam o uso e ocupação do solo 

em múltiplas escalas, estando este conceito, em consonância com as diretrizes previstas nas 

Políticas Nacional e Estadual dos Recursos Hídricos. 

A bacia hidrográfica do rio Marrecas está inserida na (sub) bacia hidrográfica do 

Baixo Iguaçu. Para melhor caracterizar este território
1
, serão descritos os recortes espaciais da 

unidade hidrográfica
2
 do Baixo Iguaçu, que integra, juntamente com o Médio e Alto Iguaçu a 

bacia hidrográfica do rio Iguaçu. 

 

 

1.1- CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO 

IGUAÇU  

 

Para melhor estruturar o território e gerir os recursos hídricos o estado do Paraná criou 

doze unidades hidrográficas, as quais incorporam os comitês de bacias hidrográficas já 

instituídos, além daqueles que ainda serão implantados. De acordo com a SEMA (2010b), o 

                                                           
1
  Território é compreendido enquanto um espaço dotado de relações de poder, que vão além de sua delimitação 

natural. 

 
2
 Unidades Hidrográficas de Gerenciamento dos Recursos Hídricos são áreas cuja abrangência pode ser a bacia 

hidrográfica na sua totalidade, conjunto de bacias hidrográficas ou parte de bacias hidrográficas, visando 

promover o planejamento e a gestão dos recursos hídricos (SEMA; ÁGUAS PARANÁ, 2010, p.14). 
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Paraná também integra dezesseis bacias hidrográficas, regulamentadas por meio da Resolução 

nº 024/2006. 

A unidade hidrográfica do Baixo Iguaçu (Mapa 1) está inserida na bacia hidrográfica 

do Iguaçu, que representa a maior área de drenagem do território paranaense, tendo como 

municípios mais importantes: Curitiba, Cascavel, Colombo, Francisco Beltrão, Araucária, 

Pinhais e Guarapuava. 

No Diagnóstico da Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu, que 

incorpora parte do processo de instituição do Comitê desta bacia, está descrita a abrangência 

dos seus afluentes que contempla “a bacia do rio Iguaçu no trecho a jusante da foz do rio 

Jordão, e sua foz junto ao rio Paraná”, tal qual integra uma rede de drenagem de 26.596 km², 

abarcando total ou parcialmente mais de setenta municípios. 

Em meio a esta caracterização, delimita-se a área de implantação da presente proposta 

de educação ambiental como subsídio a gestão dos recursos hídricos, compreendendo três 

municípios da bacia hidrográfica do Rio Marrecas: Flor da Serra da Sul, Francisco Beltrão e 

Marmeleiro, integrantes do recorte espacial da unidade hidrográfica do Baixo Iguaçu.  

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), por meio da 

“Série Histórica das bacias hidrográficas do Paraná (2010a)” aborda alguns dos principais 

aspectos da área supracitada. Dentre eles, descreve a vegetação classificada em Floresta 

Estacional semidecidual na região Oeste, sendo que a maior parte do território, em especial a 

Mesorregião Sudoeste, é composta pela Floresta Ombrófila Mista, ou Mata de Araucária. O 

clima de pode ser classificado de acordo com Köppen como Subtropical e Temperado.  

Outro ponto referenciado diz respeito à qualidade da água do Baixo Iguaçu, em que as 

atividades agropecuárias representam potencial de contaminação, especialmente pelo emprego 

de agrotóxicos e fertilizantes em grande quantidade, além do fato de concentram importante e 

extensa bacia leiteira, bem como a criação de suínos, frangos e bovinos de corte. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PLERH, 2010), também elenca o aumento 

das cargas de sedimentos nos cursos d’água por meio da abertura de novas áreas agrícolas 

que, além do desmatamento, promove alterações nas cadeias ecossistêmicas em decorrência 

da diminuição de área florestada e construções de barragens hidrelétricas. 
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Mapa 1: Unidade Hidrográfica do Baixo Iguaçu 

Mapa 1 - Unidade Hidrográfica do Baixo Iguaçu 

Fonte: SEMA; ÁGUAS PARANÁ, 2011. Organização: ROSA, M. D (2015) 
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Convém ressaltar que boa parte deste território compreende um relevo acidentado e 

recortado, fator que desencadeia um cenário de degradação por conta da utilização deste para 

fins agrícolas, igualmente aos perfis mais planos quando não utilizadas práticas de manejo do 

solo que minimizem a erosão.  

O meio urbano também apresenta problemas em relação ao déficit do saneamento 

básico, com ênfase no tratamento de efluentes e drenagem, sendo que o grau de urbanização 

no recorte que abrange a mesorregião paranaense segundo IPARDES (2010) é de 59,9%.  

 

 

1.2 - LOCALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO MARRECAS 

 

Localizada na mesorregião Sudoeste paranaense, a bacia hidrográfica do rio Marrecas 

é composta por áreas correspondentes a cinco municípios, quais sejam: Francisco Beltrão, 

Marmeleiro, Flor da Serra do Sul, Verê e Itapejara D´Oeste (Mapa 2). Ressalta-se que, apenas 

parte de seus territórios estão inseridos na limitação da área de estudo. 

Dessa forma, o município de Francisco Beltrão possui 64,2% de seu território dentro 

da bacia hidrográfica, enquanto os demais municípios contribuem com percentis menores para 

a formação desta unidade hidrográfica, sendo: Marmeleiro 16,2%; Flor da Serra do Sul 

15,5%; Verê 2,2% e Itapejara D´Oeste 1,9%. A somatória correspondente aos percentis 

apresentados totaliza uma área de drenagem com 859,53 km² (IGUASSU, 2012). 

Vale destacar que o município de Francisco Beltrão dispõe de uma área de captação 

com 342, 12 km² no manancial de abastecimento do rio Marrecas (ÁGUAS PARANÁ, s/d).  
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 Fonte: IBGE; AMSOP, Bases cartográficas (2010). Organização: MEIRA, R. A. (2015). 

Mapa 2 - Localização dos municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio Marrecas 
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Quando analisado o mapa hidrográfico da bacia do rio Marrecas, observa-se que a 

maior densidade de drenagem se localiza na margem esquerda, onde também estão seus 

principais tributários (PAISANI et al., 2005).  

 

Mapa 3 - Delimitação e Rede de Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas– 

SO/PR, com detalhe para os cinco municípios que a compõe. 

 

Fonte: IBGE; AMSOP, Bases cartográficas 2010. Organização: MEIRA, R. A. (2015). 

 

Dado o objeto de pesquisa exigir recorte espacial compatível com o cronograma de 

execução realizado no Programa de Pós-Graduação, a área de estudo do presente trabalho 

compreende três dos cinco municípios que integram bacia hidrográfica do rio Marrecas: 

Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul e Marmeleiro.  

 A delimitação da área selecionada para a pesquisa, justifica-se tanto pela 

representatividade da abrangência territorial destes municípios, como pelo critério relativo à 

importância socioambiental que contemplam a necessidade de manutenção dos ecossistemas 

locais, onde concentram-se as nascentes e mananciais de abastecimento nos municípios de 

Flor da Serra do Sul e Marmeleiro.  
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Conforme a Resolução do CONAMA 357/05, a bacia hidrográfica do rio Marrecas, 

pode ser classificada como uma bacia de Classe 2, ou seja, possui águas que podem ser 

destinadas aos seguintes usos: abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; proteção das comunidades aquáticas; recreação de contato primário, tais como 

natação, esqui aquático e mergulho; irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, 

jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e  a 

aquicultura e a atividade de pesca (CONAMA, 2005). 

 De acordo com o estudo realizado para elaboração Plano Municipal de Controle de 

Cheias e Drenagem Urbana e Rural de Francisco Beltrão, em 63% da área da bacia do rio 

Marrecas predominam as atividades correlatas à agricultura anual e pastagens, nas quais 

predominam os Latossolos e Nitossolos. Já as áreas florestadas estão mais restritas as margens 

dos cursos d’água e encostas, onde a agricultura e pecuária são limitadas pelo fator físico e 

apresenta solos mais rasos e poucos desenvolvidos, como os Neossolos (IGUASSU, 2012). 

Esta restrição da cobertura vegetal, demanda da conversão das florestas nativas em 

áreas agrícolas e pelo aumento da expansão urbana, como demonstra a Tabela 1, que faz um 

comparativo das áreas dos municípios selecionados com a mesorregião sudoeste paranaense. 

Nesse contexto, podemos constatar uma significativa alteração da paisagem a nível 

regional, por meio da degradação processual ao longo da colonização que acarretou a 

destruição da Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Semidecidual, inclusive 

demonstra uma discrepância em que as áreas de reflorestamento superam a cobertura florestal 

original, mesmo possuindo áreas passíveis de restrição como as mais declivosas. 

 

Tabela 1 - Cobertura vegetal dos municípios de Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, 

Marmeleiro comparados com a mesorregião Sudoeste do Paraná 

Município Área Total Região 
Fitogeográfica 

Cobertura florestal Reflorestamento 

Área (ha) % na 

Mesorregião 

Área (ha) % na 

Mesorregião 

Flor da 

Serra do Sul 
25.423,14  FOM* 1.551,60 2,24 425,10 5,83 

Francisco 

Beltrão 
73.335,11 FOM 4.841,55 7,01 1.289,52 17,69 

Marmeleiro 38.793,68 FOM 2.808,72 4,07 568,00 7,7 

Mesorregião 

SO 
1.163.842,64  68.972,58 100 7.286,30 100 

Fonte: SEMA adaptado pelo IPARDES (2002). 

Reorganizado por ROSA, M.D. (2015). 

* FMO: Floresta Ombrófila Mista 
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Cumpre observar, todavia, que o Sudoeste paranaense constitui uma das últimas áreas 

de ocupação do Estado e possui uma característica peculiar em relação ao uso do solo na área 

rural com a agricultura familiar, em que mesmo após a introdução de novas técnicas de 

cultivo, devido ao relevo acidentado somado ao fator de possuir terras férteis, acabaram 

recebendo proteção natural ao dificultar a propagação da produção mecanizada em larga 

escala.  

Assinala-se, ainda, que a ocupação destas áreas ocasionou significativo prejuízo sobre 

os recursos naturais: 

É importante ressaltar que, do ponto de vista estritamente ambiental, a 

produção intensiva em pequenas propriedades representou uma pressão 

acentuada sobre as áreas disponíveis, o que contribuiu para um avanço das 

atividades sobre áreas de florestas, revelando um alto grau de 

comprometimento ambiental da região e escassas áreas de florestas 

protegidas por Unidades de Conservação de Proteção Integral (IPARDES, 

2004, p. 24). 

 

Convém ponderar que, a agricultura não deve ser responsabilizada isoladamente pelo 

passivo ambiental ocorrido nas últimas décadas, sendo que a expansão da malha urbana 

desordena, aliada a atividades industriais, inclusive de grandes empreendimentos como as 

usinas hidrelétricas que impactaram significativamente não apenas a região sudoeste 

paranaense, mas também o cenário estadual. 

Para melhor caracterizar o uso do solo da bacia do rio Marrecas e, atualizar os dados 

acima descritos, apresenta-se o mapa de uso da terra elaborado pelo Grupo de pesquisas em 

Geotecnologia (GEOTEC) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 

Campus de Francisco Beltrão. 

A espacialização do território representada por meio do Mapa 4, foi disposta em 

classes para obter as principais informações quanto as atividades realizadas na bacia do rio 

Marrecas, bem como representar as áreas em que a vegetação está sendo mantida. 

Dentre os municípios que integram esta área, serão particularizados os usos de terra 

dos municípios de Flor da Serra do Sul e Marmeleiro que possuem os mananciais de captação 

para abastecimento público. 
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Mapa 4 - Mapa de uso da terra da bacia do rio Marrecas
3
 

Fonte: GEOTEC, (2015). 

 

 

 

                                                           
3
 Classe 1: padrões de uso florestal; Classe 2: padrão de uso agrícola; Classe 3: padrão de solo exposto. 
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Tabela 2 - Uso da terra na bacia do rio Marrecas nas áreas de APP nos municípios de 

Flor da Serra do Sul e Marmeleiro - PR. 

Classe de uso da 

terra 

Área em APP de 30m (ha) Percentual de uso% 

Flor da Serra Sul Marmeleiro Flor da Serra Sul Marmeleiro 

Classe 1* 1.131,07 1.310,13 40 46 

Classe 2** 1.1015,53 950,89 36 33 

Classe 3*** 666,04 597,15 24 21 

Fonte: Geotec (2015). 

Reorganizado por ROSA, M.D. (2016). 

*Classe 1 = padrões de uso florestal (florestas nativas, florestamento e capoeirões); 

 ** Classe 2 = padrões de uso agrícola (lavouras, vegetação gramínea, pastagens e potreiros);  

*** Classe 3 = padrões de solo exposto (afloramento rochoso, estradas, áreas urbanas, construções rurais e 

lavoura em estágio de plantio). 

 

Por meio dos dados acima descritos, observa-se que as Áreas de Preservação 

Permanente
4
 (APP’s) não representam o percentil de vegetação prescrito pela Lei para o 

cumprimento de sua função ambiental e legal. Estas áreas foram direcionadas para análise, 

pois representam o espaço designado por parte dos municípios para realizar a maioria das 

ações de recuperação e conservação pelos municípios, a fim de preservar a qualidade da água, 

justamente nas áreas de mananciais de abastecimento público. 

Tanto Flor da Serra do Sul, quanto Marmeleiro apresentam índices superiores a 50% 

de suas Áreas de Preservação Permanente ocupada por atividades de uso agrícola ou ainda, 

apropriada por estradas, áreas urbanas e demais edificações
5
.   

Esse resultado aponta para que as ações conservacionistas que envolvem a 

reconstituição da vegetação e a sensibilização dos proprietários devem ser intensificadas, haja 

vista o desenvolvimento de projetos com o emprego de pagamentos por serviços ambientais, 

como é o caso do ICMS pelos municípios acima descritos. 

De acordo com o referido estudo, a classificação foi realizada numa imagem de 

satélite cuja resolução espacial (tamanho do terreno representado no pixel) é de 24m, isso 

pode suprimir áreas florestais menos representativas, porém essa imagem foi selecionada por 

melhor representar a sua classificação e processamento. Outro dado relevante, diz respeito ao 

                                                           
4
 Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, 

a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 

e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012). 

 
5
 Destaca-se ainda o fato de que os valores de APP’s delimitadas (30 metros) definidos pelas cartas topográficas 

(Mapa 3) referem-se também a cursos d’água efêmeros e intermitentes, que apenas drenam o volume excessivo 

das águas das chuvas, e não possuem obrigatoriedades de constituição de APP. Cumpri, portanto, o registro de 

que para fins de análise precisa das áreas destinadas a APP na bacia hidrográfica do rio Marrecas, o próprio 

estudo indica a necessidade de confirmação dos dados. 
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fato de que a legislação faculta aos pequenos produtores a supressão da área de parte da APP, 

entretanto, se o produtor possui a consciência de que aquela área, quando preservada, possui 

valor ambiental na sua propriedade, a manutenção da mesma se torna prioridade. 

O atual Código Florestal previsto na Lei nº 12.651/2012, em seu Art. 61, faz alterações 

quanto as áreas que caberiam à Preservação Permanente, mas que já estão com atividades 

agrossilvipastoril consolidadas em data anterior a 22 de julho de 2008, são autorizadas. 

Entretanto, são estabelecidas novas regras para as propriedades rurais de acordo com a sua 

extensão, determinada em módulos, como determina a Lei
6
. 

A inserção do novo Código florestal abre brechas para que as APP’s sejam reduzidas. 

Esse procedimento possui duas faces, na qual as propriedades relativamente pequenas que 

possuam muitos corpos d’água possam reduzir as áreas de APP, fato que não inviabilizaria a 

produção e sustentação daquele pequeno produtor. Já as supressões destas áreas podem abrir 

brechas para que não sejam recompostas as matas ciliares, pois o processo de fiscalização não 

conta com um número de funcionários reduzidos em uma ampla área de jurisdição para a 

fiscalização.  

Outro fator relevante, é que muitos proprietários possuem o intuito de reduzir a sua 

área de preservação já que outros em seus entornos não realizam a recomposição da APP. 

Também colabora para essa resistência em recompor as APP o procedimento, utilizado por 

muitos, de subdividir as propriedades como artifício para reduzir, dessa forma, as áreas 

destinadas à Preservação Permanente. Retoma-se a relevância do processo de sensibilização 

dos proprietários rurais para que o valor ecológico que as áreas preservadas possuem sejam 

considerados, não estritamente em um sentido econômico, mas a sua valoração ambiental, 

                                                           
6
 § 1

o 
 Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em Áreas 

de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas 

faixas marginais em 5 (cinco) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da 

largura do curso d´água.   § 2
o
  Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 

(dois) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de 

cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 8 (oito) metros, 

contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d´água. § 3
o
  Para os 

imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais que possuam 

áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a 

recomposição das respectivas faixas marginais em 15 (quinze) metros, contados da borda da calha do leito 

regular, independentemente da largura do curso d’água. § 4
o
  Para os imóveis rurais com área superior a 4 

(quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de 

cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais:         

II - nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 100 

(cem) metros, contados da borda da calha do leito regular. § 5
o
  Nos casos de áreas rurais consolidadas em 

Áreas de Preservação Permanente no entorno de nascentes e olhos d’água perenes, será admitida a manutenção 

de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio 

mínimo de 15 (quinze) metros. (BRASIL, 2012). 
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para que a punição por meio legal não seja a única solução para a redução da degradação dos 

ecossistemas locais. 

As informações descritas na Tabela 1 (p.27) caracterizam as transformações 

evidenciadas na paisagem natural da região Sudoeste paranaense. Análogo a este processo, o 

território do Paraná apresenta um estágio similar de degradação das florestas, no qual a maior 

parte dos municípios, inclusive a presente área de estudo, expõe um percentil inferior 10 % de 

remanescentes da cobertura florestal, como demonstra o Mapa 5. 

 

Mapa 5 - Percentual de remanescentes de cobertura florestal por município.  

Fonte: IPARDES, (2005-2008). 

 

As áreas que compreendem o Parque Nacional do Iguaçu na região Oeste, que 

compreende a foz do rio Iguaçu, integrante da unidade hidrográfica do Baixo Iguaçu, 

juntamente com a porção litorânea composta pela Mata Atlântica, constituem os maiores 

remanescentes de vegetação no estado do Paraná. 

 Como a maioria dos municípios do Sudoeste paranaense, Francisco Beltrão e 

Marmeleiro acompanharam a transição demográfica com o aumento populacional da área 

urbana, com exceção de Flor da Serra do Sul que ainda possui um número de habitantes maior 

na zona rural, embora o setor de comércio e serviços também tenha aumentado na área 

urbana. 
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A Tabela 3, mostra a população dos municípios integrantes da presente pesquisa, 

tomando como base a população registrada no Censo de 2010. 

 

Tabela 3 - População Censitária dos Municípios da delimitação da área de estudo. 

Município População Urbana População Rural População Total 

Francisco Beltrão 67.449 11.494 78.943 

Flor da Serra do Sul 1.644 3.082 4.726 

Marmeleiro 8.824 5.076 13.900 

Área de estudo 77.917 19.652 97.569 

Fonte: População Censitária (IBGE, 2010). 

Organização: ROSA, M. D. (2015). 
 

Os números demonstram que a malha urbana concentra a maior população dentro 

deste território, destacando-se o município de Francisco Beltrão que compõe cerca de 80% da 

população, evidenciando mais uma vez a importância da manutenção dos mananciais de 

abastecimento público localizados a montante da bacia, nos municípios de Flor da Serra do 

Sul e Marmeleiro. 

Com o aumento da população, o grau de urbanização vai delineando o espaço que 

compreende a cidade. Este índice serve de base para estruturar o planejamento, gestão da 

infraestrutura e políticas urbanas (IPARDES, 2010). Os municípios integrantes desta pesquisa 

apresentam as seguintes taxas de urbanização, respectivamente: Francisco Beltrão 85,44%, 

Marmeleiro 63,48% e Flor da Serra do Sul 34,79%.  

Por meio destes números percebe-se que Flor da Serra do Sul ainda possui a maior 

concentração populacional no campo e, consequentemente, um baixo grau de urbanização. Os 

demais municípios tornaram-se mais urbanos, fenômeno observado não apenas no Paraná, 

mas também no âmbito nacional.  

Outra informação relevante, diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH –M) composto de três indicadores relativos à educação, expectativa de vida e 

renda per capita. Para tanto, os municípios contemplam os seguintes índices: Francisco 

Beltrão 0,791, Marmeleiro 0,753 e Flor da Serra do Sul 0,732 (IPARDES, 2010). Mais uma 

vez o município de Flor da Serra do Sul apresenta menor índice relativo ao IDH-M que reflete 

na qualidade de vida da população. 
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1.3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 A presente pesquisa objetiva a verificação das ações de cunho conservacionista 

voltadas aos recursos hídricos, além de conhecer os trabalhos de formação e educação 

ambiental empregados junto à população, especialmente os agricultores. A mesma proposta 

integra a indicação de um consórcio intermunicipal que perpasse os limites e divisas políticas 

e congregue as características fisiográficas de toda a área, tendo a bacia hidrográfica enquanto 

unidade prioritária de planejamento e ação. 

 De modo a possibilitar o embasamento teórico referente os temas abordados, foram 

feitas realizadas pesquisas bibliográficas pertinentes à temática ambiental, em especial, a 

educação ambiental. Para compreensão da mesma, foram descritas abordagens preconizadas 

por autores que discutem a educação ambiental em seu viés crítico, transformador e 

ecopedagógico. 

O referencial teórico foi pautado essencialmente por argumentos e concepções 

apresentadas por Loureiro (2003, 2006, 2010 e 2014) que, juntamente com Guimarães (2004), 

Jacobi (2003), Carvalho (2004) e Rodrigues e Silva (2009). Outros autores como Quintas 

(2004), Gadotti (2001) e Avanzi (2004), foram utilizados no texto para auxiliar nas demais 

perspectivas discutidas a partir deste tema.   

 O histórico e trajetória da educação ambiental, além das principais conferências que 

influenciaram a mesma foram fundamentados por Guimarães (2006), Dias (1994), e 

novamente Loureiro (2013). Enquanto o ICMS Ecológico podemos citar Leme (2007), e o 

conceito de gestão Godard (1997) e Lanna (1997). 

 Além de obras foram também pesquisadas as leis relacionadas à educação ambiental e 

recursos hídricos nas esferas estadual e federal, além dos Planos Diretores Municipais, os 

quais foram disponibilizados apenas sua legislação
7
. Também foi utilizado o Plano de 

Contenção de Cheias elaborado pelo município de Francisco Beltrão. Outra fonte de pesquisa 

utilizada integram os documentos oficiais elaborados pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), Agência Nacional das Águas (ANA), Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMA), dentre outros. 

 A fim de elencar os dados estatísticos a nível regional e municipal foram utilizadas as 

bases de dados e cartográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

                                                           
7
 Os Planos de Recursos Hídricos não foram “encontrados” por ambos os departamentos responsáveis dos 

municípios, e a este respeito foi informado que havia apenas uma cópia referente a cada município encaminhada 

para o Instituto das Águas Paraná e, atualmente, em posse do Ministério Público em Curitiba 
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Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Associação dos 

Municípios do Sudoeste do Paraná (AMSOP). Para embasar as discussões acerca dos Planos 

Diretores, Sposito (2013) e Rolnik (2001). 

 Concomitantemente a revisão bibliográfica, foram elaborados roteiros de entrevistas 

aplicados a servidores públicos de órgãos municipais e estaduais. O primeiro contato com os 

municípios se deu no início do segundo semestre de 2014. Por meio de visitas as secretarias 

de meio ambiente foram realizadas entrevistas junto aos responsáveis por funções ligadas a 

educação ambiental e aplicação de recursos vinculados ao ICMS Ecológico. Todos os 

gestores assinaram um termo de consentimento e livre esclarecimento, cujo modelo está 

anexo no (Apêndice A). Nesse momento as falas foram gravadas e transcritas. Cada roteiro 

continha 11 (onze) questões abertas (Apêndice B) referente ao tema já mencionado. 

A tabela 4 apresenta as instituições e equipes entrevistadas, bem como o período da 

realização das mesmas. 

 

Tabela 4 - Sujeitos da Pesquisa.  

Procedimento 

Metodológico 

Sujeitos Universo Período 

 

 

 

 

 

 

Entrevista  

 

Servidores públicos das Secretarias/ 

Departamento Municipal de Meio 

Ambiente e Agricultura Francisco Beltrão, 

Flor da Serra do Sul e Marmeleiro 

05 Setembro/ outubro 

de 2014 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) 03 Novembro/ 

dezembro de 2014 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMA) 

02 Novembro/ 

dezembro de 2014 

Instituto das Águas do Paraná 01 Novembro/ 

dezembro de 2014 

Proprietários do município de Flor da Serra 

do Sul* 

03 Novembro de 2015 

Proprietários do município de Marmeleiro* 03 Novembro de 2015 

TOTAL  17 2014/2015 

Fonte: Elaborado por Rosa, M.D. (2016)  

* Para melhor compreensão os proprietários serão enumerados de 1 a 6. 

 

O município de Flor da Serra do Sul cedeu informações por meio de servidores lotados 

na Secretaria Ambiental na função de Técnico Agrícola e Diretora de Departamento de 

Educação Ambiental, Marmeleiro através do Chefe de Divisão de Resíduos e Chefe de 

Divisão de Meio Ambiente e, Francisco Beltrão por meio de Técnica Administrativa, que por 
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sua formação exerce também a função de Bióloga. Durante as visitas, foram solicitados os 

planos de ações que continham as atividades desenvolvidas pelos municípios.  

No mês de setembro foi encaminhado ofício para o Instituto das Águas com intuito de 

conseguir os valores arrecadados por meio do ICMS Ecológico em Marmeleiro e Flor da 

Serra do Sul, além das tábuas de avaliações em que são descritas as atividades desenvolvidas 

e avaliado o desempenho destes municípios quanto à gestão deste recurso. Posteriormente 

foram novamente solicitados os valores oriundos do ICMS Ecológico. 

 As demais entrevistas foram aplicadas junto aos chefes regionais do Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP), Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SEMA) e Instituto das Águas do Paraná no decorrer dos meses de novembro e dezembro de 

2014. Além destes foram entrevistados o coordenador do setor de educação ambiental, um 

fiscal do IAP e um técnico administrativo que cedeu informações acerca das unidades de 

conservação. 

 O roteiro de cada entrevista foi singular, haja vista a competência de cada órgão. 

Conforme os apêndices (Apêndices C, D, E), no entanto, foram descritos outros comentários e 

questões pelo fato de mais técnicos serem abordados na mesma ocasião, ao passo que suas 

colocações eram pertinentes acerca da temática. O Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecimento foi similar aquele utilizado para os secretários e responsáveis técnicos 

municipais de Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão e Marmeleiro.  

 Obviamente estes campos foram imprescindíveis para constatação e validação de 

informações teóricas, bem como o reconhecimento da área da pesquisa. O contato com os 

gestores proporcionou a compreensão das ações de cunho ambiental promovidas por meio da 

concessão de subsídio aos municípios, além de elucidar a forma com que a gestão ambiental 

está sendo conduzida, e as possibilidades de norteamento nas demais etapas dos trabalhos por 

meio das informações coletadas. 

 O contato com os agricultores realizou-se no mês de novembro de 2015. Nesta data, 

foram realizadas pesquisas a campo nos municípios de Marmeleiro e Flor da Serra do Sul, a 

fim de contrastar as atividades realizadas pelas secretarias municipais de agricultura e meio 

ambiente, à percepção dos agricultores que possuem propriedades na área de manancial de 

abastecimento sobre as ações desenvolvidas, bem como dialogar sobre seus anseios e atuação 

no processo de gestão desta área. 

 Após as análises das entrevistas, foram descritas proposições a fim de auxiliar no 

processo de sensibilização da comunidade, em particular, aos agricultores que possuem suas 

propriedades nas áreas de manancial de abastecimento, que precisam dar uma resposta às 
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atividades propostas. Estas propostas têm por objetivo, por meio do conhecimento, elucidar  

os recursos disponíveis para realização de ações de conservação e manutenção dos recursos 

naturais, esclarecendo como e quanto destes subsídios chegam até os municípios, e as suas 

formas de emprego nas propriedades. 

 Todo este processo requer a mediação da educação ambiental, a fim de que além de 

informações, haja a sensibilização da população e sua inserção no processo de gestão 

ambiental intentada. Isso favorece a construção de diálogo sobre os projetos a serem 

desenvolvidos, e a compatibilização da sustentabilidade das propriedades rurais inicia, no 

presente trabalho, por meio do resgate dos acordos realizados pelas principais conferências e 

abordagens de cunho legal e documental. De igual forma, apontar a abordagem e discernir o 

conceito utilizado na pesquisa, por meio das percepções de autores que dialogam com as 

possibilidades, diferenças e semelhanças entre as correntes que definem a educação ambiental 

é a primeira etapa a ser cumprida.  
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CAPÍTULO II - HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

A história ambiental é uma hermenêutica epistemológica 

que se constrói e se faz visível a partir da definição de um 

conceito que abre o olhar sobre o que até então era 

invisível, impensável. 
Henrique Leff  (2009, p. 390). 

 

Os sinais de degradação ambiental estão cada vez mais visíveis nos ecossistemas 

globais. No entanto, a percepção ou identificação do ônus socioambiental ocasionado pela 

intervenção antrópica no ambiente, não é suficiente para que os impactos sejam solucionados 

ou minimizados. A compreensão da origem dos problemas é elemento fundamental para que 

as pessoas possam se situar em qual contexto a sociedade, o setor produtivo e os órgãos 

governamentais contribuem ou se omitem de suas responsabilidades junto ao quadro atual de 

pressão exercida sobre os recursos naturais. 

A segregação da natureza iniciada no país por meio da herança europeia advinda do 

século XV, que se considerava superior aos indígenas, vinculava a proximidade à natureza 

como sinônimo de atraso. De acordo com Guimarães (2006), essa discrepância tem sua 

continuidade nos dias atuais, com a crescente dependência do artificial e do virtual, cada vez 

mais presentes em nosso cotidiano.  

Nessa esteira, o meio ambiente conceituado no Art. 3º da Política Nacional do Meio 

Ambiente como: “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 

1981) passa a ser amplamente compreendido enquanto dispensário de recursos naturais, 

submetido totalmente às necessidades humanas,  

É nessa perspectiva em construção na idade moderna que se ocupa o 

território brasileiro. Diferentes ciclos econômicos procuram dominar e 

explorar ao máximo nossas riquezas naturais. Cada vez mais a natureza é 

vista como recurso natural para alimentar um modelo de desenvolvimento 

espoliador e concentrador de riquezas e que vem, desde essa época, se 

disseminando e sendo implantado por todo o planeta em um processo hoje 

denominado de globalização (GUIMARÃES, 2006, p. 17). 

 

Convém ressaltar que, para que as pessoas possam enxergar a atual estrutura 

vivenciada, bem como o contexto histórico de exploração não apenas do ambiente, mas de 

vários povos, a educação é peça chave para que o processo de formação e emancipação se 

concretize.  
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O panorama desenhado nas últimas décadas do século XX demonstra que educar as 

pessoas com a finalidade de identificar e compreender o atual quadro de degradação facultam 

as melhores chances de construir atitudes e comportamentos que devam adotar para reverter 

e/ou minimizar este axioma.  

Nos últimos trinta anos do século XX a educação se volta para a questão ambiental, 

adjetivando-se de modo diferente do que se apresentara até então e propaga-se em várias 

esferas da sociedade o termo “Educação Ambiental”.  

Educação Ambiental, portanto, é o nome que historicamente se 

convencionou dar às práticas educativas relacionadas à questão ambiental. 

Assim, “Educação Ambiental” designa uma qualidade especial que define 

uma classe de características que juntas, permitem o reconhecimento de sua 

identidade, diante de uma Educação que antes não era ambiental (MAA, 

2004, p.7).  

 

A educação ambiental foi designada pela primeira vez no ano de 1965 no Reino 

Unido. Já a conexão entre a educação e meio ambiente, discutida a nível mundial, foi 

configurada na Conferência Mundial das Nações Unidas em Estocolmo em 1972 

(LOUREIRO, 2012). 

Convém ressaltar que, subsequente a este evento, foi elaborado o Programa 

Internacional de Educação Ambiental (PIEA), estruturado pela UNESCO
8
 e PNUMA

9
, que 

resultou no reconhecimento internacional da educação ambiental no I Seminário de Educação 

Ambiental em Belgrado no ano de 1975. 

Naquele encontro foram formulados princípios e orientações para o 

programa de educação ambiental mundial. Seu tema principal foi a premente 

necessidade de uma nova ética global que proporcionasse a erradicação da 

pobreza, da fome, do analfabetismo, da poluição e da dominação e 

exploração humanas (DIAS, 1994, p. 58). 

  

O mesmo documento salienta que os recursos a nível mundial, deveriam ser revertidos 

para uma melhoria na qualidade de vida a todos os povos ao invés de serem consumidos pelo 

crescimento econômico, cabendo a educação ambiental articular novos conhecimentos e 

habilidades para combater a crise ambiental global, por meio de “um novo e produtivo 

relacionamento entre estudantes e professores, entre a escola e comunidade, entre o sistema 

educacional e a sociedade” (DIAS, 1994, p. 60). 

 Após o evento em Belgrado, inúmeros outros foram realizados. Dentre os mais 

relevantes está a Primeira Conferência Intergovernamental em educação ambiental realizada 

em Tbilisi, Geórgia, em 1977, a qual buscou problematizar o homem contemporâneo, bem 

                                                           
8
 Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura. 

9
 Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 
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como buscar as raízes da crise da civilização por meio da educação vinculada as esferas 

sociais e ambientais. Nesta Conferência, foi elaborado um documento que retrata 

recomendações sugeridas aos países membros, para que estes colaborassem com sua 

divulgação e execução. 

 Ao apontar uma sinopse das questões mais importantes referente à Declaração da 

Conferência Intergovernamental de Tbilisi sobre educação ambiental, Dias (1994), menciona:  

A EA, devidamente entendida, deveria constituir uma educação permanente, 

geral, que reaja às mudanças que se produzem em um mundo em rápida 

evolução. Essa educação deveria preparar o indivíduo, mediante a 

compreensão dos principais problemas do mundo contemporâneo, 

proporcionando-lhe conhecimentos técnicos e qualidades necessárias para 

desempenhar uma função produtiva, com vistas a melhorar a vida e proteger 

o meio ambiente, prestando a devida atenção aos valores éticos (DIAS, 

1994, p. 62). 

 

 Contudo, podemos evidenciar que a educação ambiental, desde sua gênese possui um 

caráter formativo que auxilia ou deveria auxiliar o homem a alcançar um equilíbrio entre a sua 

ocupação e desenvolvimento de atividades que transformam o meio concomitante a 

conservação ambiental. 

 Em linhas gerais a referida Declaração salienta a dimensão econômica, juntamente 

com as demais: social, cultural e física, evidenciando uma educação ambiental consciente dos 

efeitos que a economia exerce no panorama local e global. Esse viés amplia os horizontes 

para além de uma educação meramente romantizada e inofensiva, mas pensante e reflexiva 

acerca dos desafios impostos pela crescente utilização desordenada dos recursos naturais.  

 O texto denota que mesmo no final da década de setenta, a percepção da supremacia 

do setor econômico sobre os demais já era visível e, sem a reparação do mesmo, uma ação 

conjunta e eficaz não seria possível. No entanto, a prova cotidiana demonstra que dentre as 

inúmeras conferências vários documentos foram gerados, porém não foram cumpridos e nem 

sempre ratificados por todos os países. Nos quais, metas foram estabelecidas a médio e longo 

prazo, enquanto os recursos foram consumidos indiscriminadamente. 

 Dentre as recomendações da Conferência Intergovernamental de Tbilisi, foi 

estabelecido o propósito fundamental da educação ambiental: 

O propósito fundamental da Educação Ambiental é também mostrar, com 

toda clareza, as interdependências econômicas, políticas e ecológicas do 

mundo moderno, no qual as decisões e comportamento dos diversos países 

podem ter consequência de alcance internacional. Neste sentido, a educação 

ambiental deveria contribuir para o desenvolvimento de um espírito de 

responsabilidade e de solidariedade entre os países e as regiões, como 

fundamento de uma nova ordem internacional que garanta a conservação e a 

melhoria do meio ambiente (DIAS, 1994, p. 64). 
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 Dias (1994) também apresenta outras recomendações segundo as quais a educação 

ambiental deve ter conexão estreita entre a realidade e os processos educativos vinculados ao 

cenário da comunidade, bem como tratar das questões atuais e levar em consideração a 

contextualização histórica. 

Após dez anos da Conferência de Tbilisi, realizou-se em 1987, o Congresso Nacional 

de Educação e Formação Ambientais na cidade de Moscou. No mesmo Congresso foram 

apresentadas as ações desenvolvidas pelos países e as dificuldades na implementação destas 

na esfera da educação ambiental, desde a então Conferência de Tbilisi (DIAS, 1994, p. 80). 

 De acordo com o mesmo autor, a Conferência resultou em um Documento 

denominado: “Estratégia internacional para ações no campo da Educação Ambiental 

Formação Ambiental para os anos 90”. Que propunha estratégias a nível internacional no 

âmbito da Educação e Formação Ambientais para o período descrito.  

 No escopo referente à obra do autor supracitado, foram indicadas orientações e 

objetivos quanto ao acesso a intercâmbios de experiências, aliados a pesquisa e 

experimentação e a confecção de materiais de ensino em conjunto com programas 

educacionais. Todo esse processo incluiria o treinamento de pessoal docente e parceria com as 

universidades, visando uma cooperação internacional e regional. 

De certa forma, foram elencadas inúmeras atividades de grande valia a serem 

desenvolvidas na dimensão ambiental, e é inegável a relevância do Congresso de Moscou, no 

entanto, foram delegadas muitas das mazelas da degradação ambiental aos países pobres, 

como descreve Dias (1994, p. 91): “(...) Algumas afirmações do documento oficial do 

Congresso de Moscou demonstraram um lado tendencioso no tratamento dado aos problemas 

ambientais dos países pobres e provocaram polêmicas”. 

No ano de 1992 foi realizada a Jornada Internacional de Educação Ambiental, 

concomitantemente à Conferência Oficial Rio 92. Na ocasião, foi apresentada a Agenda 21, 

documento amplamente discutido e negociado pela cúpula dos países membros das Nações 

Unidas nos dois anos subsequentes.  

A Agenda 21 apresenta em suas propostas essa transição para o modelo sustentável, 

apresentando em seus quarenta capítulos uma proposta de planejamento estratégico e 

participativo, desde o nível local ao global. De acordo com o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA) este documento permeia em seu contexto, 

(...) baseia-se na premissa de que a humanidade está num momento de 

definição em sua história: continuar com as políticas atuais significa 

perpetuar as disparidades econômicas entre os países e dentro dos países, 
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aumentar a pobreza, a fonte, as doenças e o analfabetismo no mundo inteiro, 

e também continuar com a deterioração dos ecossistemas dos quais 

dependemos para manter a vida na Terra (PNUMA, 2006). 

 

Embora essa estrutura pareça objetiva, as propostas apresentadas foram adaptadas para 

a Agenda 21 Nacional, apresentada para a cúpula mundial das Nações Unidas apenas no ano 

de 2002. Descrita como um documento político, a Agenda 21 implica a participação social na 

tomada de decisões, inclusive com a proposta da agenda local. 

Assim como a participação, desenvolvimento sustentável
10

, a educação é outro 

conceito repetidamente encontrado nos textos desta e demais conferencias, porém apresenta 

lacunas quanto a sua execução. 

A guisa de exemplo, em seu quarto capítulo que trata da “Mudança dos padrões de 

consumo” a Agenda 21 define atividades a serem implantadas, 

Os Governos e as organizações do setor privado devem promover a adoção 

de atitudes mais positivas em relação ao consumo sustentável por meio da 

educação, de programas de esclarecimento do público e outros meios, como 

publicidade positiva de produtos e serviços que utilizem tecnologias 

ambientalmente saudáveis ou estímulo a padrões sustentáveis de produção e 

consumo (IPARDES, 2001, p. 20).  

 

É inegável o legado da Agenda 21
11

 e tantos outros documentos como o da 

Conferência de Tbilisi, no entanto, a sua efetividade soa uma proposta ideológica de 

                                                           
10

 O desenvolvimento sustentável, teoricamente, consiste em um modelo no qual o crescimento econômico leva 

em conta a inclusão social e proteção ambiental, pensando nas atuais e futuras gerações. Como um dos conceitos 

mais utilizados neste documento, o desenvolvimento sustentável foi e está constantemente sendo apropriado por 

inúmeros segmentos a nível global, sejam eles governamentais, privados, ONGs e outros. Sua nomenclatura está 

sendo inserida nas políticas como um significado estratégico, porém, de forma vaga de modo a indicar 

relativismo e dubiedade em sua definição e aplicação. Por isso é pertinente afirmar que o desenvolvimento 

sustentável apresenta uma crise identitária, na qual os problemas seriam totalmente solucionados por meio da 

utilização dos recursos naturais sem comprometer as futuras gerações, como usualmente é citado. Não obstante, 

assegura à justiça social, equidade econômica e ações ambientalmente corretas, apresentadas ao senso comum, 

sem resgatar o contexto histórico, e a situação socioeconômica a qual está sujeita determinada população ou 

comunidade. 

 
11

 Um importante viés do presente no documento concerne à gestão dos recursos hídricos, e a agenda 21 em seu 

capítulo dezoito “Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos: aplicação de critérios 

integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos”, apresenta a água como componente 

essencial à vida humana e traz sua importância aos ecossistemas.  Dentre os objetivos, o mesmo orienta: “Fazer 

planos para a utilização, proteção, conservação e manejo sustentável e racional de recursos hídricos baseados nas 

necessidades e prioridades da comunidade, dentro do quadro da política nacional de desenvolvimento 

econômico” (IPARDES, 2001, p. 150). Quanto às atividades a serem desenvolvidas, geralmente as mesmas estão 

atreladas a ações técnicas levando em consideração planejamentos a longo prazo, devendo estes, incorporarem 

princípios da sustentabilidade. Dentre as atividades, o documento aponta uma determinação que envolve a 

educação: “Promover planos de uso racional da água por meio de conscientização pública, programas 

educacionais e imposição de tarifas sobre o consumo de água e outros instrumentos econômicos”. Como, quando 

e em que contexto essa conscientização será realizada ainda são incertas. Quanto aos instrumentos econômicos 

temos os Comitês ou Consórcios de Bacias Hidrográficas, órgãos colegiados que, dentre suas atribuições, podem 

instituir a cobrança dos recursos hídricos de forma diferenciada. 
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cooperação e harmonia entre os países, suscitando uma descrença na população, enquanto as 

políticas públicas
12

 e a cooperação entre o setor produtivo fiquem estagnadas no patamar das 

ideias. 

(...) Além disso, o generalismo nas análises e a falta de uma discussão 

aprofundada sobre as implicações que o modo de organização e produção 

capitalista ocasionaram na estruturação das políticas públicas pelos Estados e 

ações em Educação Ambiental, proporcionaram recomendações vagas sem 

maiores efeitos práticos, sendo muitas destas compatíveis com a ética liberal 

e com a economia do mercado (LOUREIRO, 2012, p. 82). 

 

Entretanto, estes documentos dão suporte para a elaboração de políticas. Com efeito, 

cabe aos donos dos meios de produção e ao governo, olhar com preocupação o 

desenvolvimento sustentável, para que este represente a almejada possibilidade de garantir 

mudanças sociopolíticas reais. 

Em torno destas discussões, a educação ambiental oferece caráter formativo, quando 

devidamente estabelecida por sua contextualização que vai além do senso comum, ou seja, 

quando a mesma se estabelece enquanto aporte para promover a autonomia dos sujeitos.  

Essa autonomia acontece a partir do momento em que estes compreendem de forma 

crítica, como e quem apresenta as políticas a serem executadas, situando a verdadeira relação 

entre sua possibilidade de mudança nos setores socioeconômicos e ambiental, de modo a 

fortalecer o estabelecimento de políticas públicas e demais instrumentos normativos. 

Mesmo não possuindo cunho legal, a Agenda 21 compõe um conjunto de sugestões 

objetivando "efeito prático aos princípios aprovados durante o Rio 92, que são os princípios 

norteadores do novo paradigma de desenvolvimento sustentável” (PNUMA, 2006, s/p.). 

 Embora o registro concreto da diminuição das degradações ambientais não tenha 

acompanhado as expectativas inerentes aos objetivos e documentos gerados pelas 

conferências ambientais, não é possível negar que tais discussões favoreceram a capilarização 

dos debates ambientais em diferentes esferas, o que culminou com a criação de diferentes 

normas legais fundamentais para a constituição e fortalecimento da discussão ambiental no 

Brasil.  

Para melhor compreender os condicionantes que delegam as possibilidades da 

educação ambiental, conhecer seus parâmetros legais torna-se imprescindível. Por esse 

motivo àquelas consideradas cardeais para a estruturação da discussão ambiental no país 

foram listadas no quadro a seguir. 
                                                           
12

 A linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais declarados e garantidos em lei. É mediante as políticas 

públicas que são atribuídos ou redistribuídos bens e serviços sociais, em resposta a demandas da sociedade. Por 

isso, o direito que as fundamenta é o direito coletivo e não individual (CUNHA e CUNHA, 2002, p. 12, apud 

LEME, 2007).  
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Quadro 1 - Leis fundamentais para a criação e fortalecimento da EA no BR. 

Fonte: MMA; SEMA (2015). 

Organização: ROSA, M. D. (2015). 
 

A criação da Lei e da Política Nacional de Educação Ambiental no final da década de 

noventa, é um marco no processo de orientação e instrução do modo como os diferentes 

setores da sociedade poderiam ter acesso ao afiançado pelo Artigo 225 da Constituição 

Federal de 1988 ao estabelecer o “meio ambiente ecologicamente equilibrado” como um 

direito inalienável dos cidadãos brasileiros.  

Os deveres para com o meio ambiente também são melhor orientados quando sua 

defesa e preservação assumem contornos mais concretos por meio da necessidade do 

aprendizado de práticas menos agressivas e mais harmônicas enunciadas pela definição do 

Art. 1
o
  da  Lei que institui a Política Nacional de Educação Ambiental:  

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade para com todos os elementos que o compõe (BRASIL, 

Art. 1
o
 , Lei  nº 9.795/1999). 

 

A lei de educação ambiental avança em relação ao Art. 25 da Constituição Federal, 

sobretudo, quando propõe diferentes abordagens que a construção destes novos hábitos e 

valores deveriam buscar em cada setor da sociedade. Esta diferenciação é explicitada pela 

orientação da abordagem formal e não formal da educação ambiental.   

LEI OBJETIVO 

Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 

dá outras providências. 

Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

adota outras providências. 

Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 

1999 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências. 

Lei nº. 12.726 de 29 de novembro de 1999  

 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e 

adota outras providências. 

Decreto Federal nº 4.281, de 25 de junho 

de 2002 

Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, 

que instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 17.505, de 11 de janeiro 

de 2013 

Institui no Paraná a Política Estadual de Educação 

Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e 

adota outras providências. 

Decreto Estadual nº 9.958, de 23 de 

janeiro de 2014 

Regulamenta o Art. 7º, 8º e 9º da Lei nº. 17.505, de 

11 de Janeiro de 2013, que institui a Política 

Estadual de Educação Ambiental. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=85172&indice=1&totalRegistros=57&anoSpan=2013&anoSelecionado=2013&mesSelecionado=0&isPaginado=true
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=85172&indice=1&totalRegistros=57&anoSpan=2013&anoSelecionado=2013&mesSelecionado=0&isPaginado=true
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=113098&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=113098&indice=1&totalRegistros=1


45 
 

 

Inúmeras são as conferencias que influenciaram a abordagem da temática ambiental, 

incluindo a educação ambiental na esfera legislativa brasileira, o objetivo e as repercussões de 

cada uma delas são abordados por inúmeros pesquisadores, dentre os quais citamos Dias 

(1994), Loureiro (2013), MMA (2015). 

 Dada a extensão e complexidade dos avanços e retrocessos no campo político 

representado por tais conferências, bem como de cada Lei, limitar-nos-emos a sintetizar os 

resultados obtidos por meio delas através dos conceitos de educação ambiental construídos e 

disseminados na sociedade a partir destas discussões. 

 

 

2.1 - OS DIFERENTES CONCEITOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O 

CONCEITO ADOTADO NA PESQUISA  

 

Como definido no Art. 2º da Lei nº 9.795/1999, que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental, “a educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal” (BRASIL, 1999). 

Esse caráter regulamentado em Lei a diferencia e serve para melhor embasar, articular 

e delegar as ações a serem implementadas nos diversos setores que incorporam, ao menos 

teoricamente, a educação ambiental enquanto instrumento estratégico de conscientização e 

transformação socioambiental. 

Para melhor compreender este diferencial, a mesma Lei supracitada, dispõe em seu 

Capítulo II, a descrição da Educação Ambiental Formal, e suas atribuições, 

Art. 9º Entende-se por educação ambiental na educação escolar a 

desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e 

privadas (...)  

Art. 10º A educação ambiental será desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 

modalidades do ensino formal (BRASIL, 1999). 

     

Portanto, a Educação Ambiental Formal é aquela desenvolvida nos currículos das 

instituições públicas e privadas subordinadas as esferas municipal, estadual e federal. 

Importante se faz ressaltar, que a mesma deve ser trabalhada de forma interdisciplinar e não 

como disciplina específica. 
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Já a Educação Ambiental Não Formal, estabelece a articulação com organizações não 

governamentais, universidades, empresas públicas e privadas em programas e ações ligadas a 

esta modalidade da educação ambiental, como segue as demais especificações,  

Art. 13º Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas 

educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 

ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do 

meio ambiente. 

I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em 

espaços nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações 

acerca de temas relacionados ao meio ambiente; 

 II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-

governamentais na formulação e execução de programas e atividades 

vinculadas à educação ambiental não-formal; 

III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de 

programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade 

e as organizações não-governamentais; 

IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de 

conservação; 

V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às 

unidades de conservação; 

VI - a sensibilização ambiental dos agricultores; 

VII - o ecoturismo (BRASIL, 1999). 

 

Ressaltamos o fato de que a modalidade não formal prevê a atuação nos setores 

públicos e privados, junto às populações tradicionais e agricultores, com a participação de 

universidades e escolas a fim de promover a sensibilização de toda a sociedade. Também cabe 

ressaltar que esta abordagem Não Formal, em especial o inciso VI que trata da “sensibilização 

ambiental dos agricultores”, permeia o objeto de estudo da presente pesquisa, a fim de 

diagnosticar as políticas públicas ligadas aos recursos hídricos que envolvem a bacia 

hidrográfica do rio Marrecas. 

Algumas das diferentes correntes da educação ambiental compõem um mosaico que se 

apropria heterogeneamente deste conceito, tornando-o muito usual e pouco efetivo quanto à 

execução das ações propostas nos mais diversos segmentos socioambientais. 

Cumpre relatar neste passo que, as reivindicações das propostas de uma educação 

ambiental integrada a comunidade e a escola não são intenções recentes, uma vez que as 

primeiras menções a este respeito são datadas ainda da década de setenta, tornando-se 

compatíveis com os desígnios que determinam as políticas públicas e programas atuais que 

contemplam as propostas amplamente divulgadas por instituições governamentais e privadas. 

   Como afirma Jacobi (2003), o mundo contemporâneo cada vez mais ligado ao 

ciberespaço, abarca informações das mais diversas formas. Nessa linha de análise, a educação 
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deve sensibilizar as pessoas para lutarem por uma qualidade de vida dentro do contexto 

socioambiental.  

Nesse sentido cabe destacar que a educação ambiental assume cada vez mais 

uma função transformadora, na qual a corresponsabilização dos indivíduos 

torna-se um objetivo essencial para promover um novo tipo de 

desenvolvimento – o desenvolvimento sustentável. Entende-se, portanto, que 

a educação ambiental é condição necessária para modificar um quadro de 

crescente degradação socioambiental. (...) o educador tem a função de 

mediador na construção de referências ambientais e deve saber usá-los como 

instrumentos para o desenvolvimento de uma prática social centrada no 

conceito de natureza (JACOBI, 2003, p. 193).  

 

A assertiva que confere a educação ambiental caráter transformador das práticas 

sociais e elege o educador como um dos principais sujeitos disseminadores de tais 

transformações
13

 implica afirmar que, para Jacobi (2003), a educação ambiental deve ser 

compreendida como processo fundamental no movimento da formação de uma nova relação 

da sociedade com a natureza.  

É preciso insistir também que podemos verificar a sobreposição de objetivos atuais 

com os primórdios do desenvolvimento da educação ambiental. De modo que podemos 

afirmar que existe uma bagagem teórica muito rica em inúmeros documentos gerados pelas 

conferências, assim como legislações ambientais bem formuladas, no entanto, sua 

aplicabilidade geralmente é protelada, inviabilizando o cumprimento legal e inviabilizando 

programas, projetos e políticas de cunho ambiental. 

Embora a educação ambiental possua o intuito de informar e denunciar as questões 

ambientais, em sua trajetória diferentes abordagens foram sendo instituídas. Dessa forma, as 

variadas denominações conferem a educação ambiental distintas práticas e reflexões 

pedagógicas. 

Antes mesmo de defini-las, vale ressaltar, que a educação ambiental possui 

particularidades quanto a sua aplicabilidade. 

                                                           
13

 É notória a associação realizada pelos autores que trabalham com educação ambiental da ideia de equidade 

econômica e justiça social nas políticas públicas, além da inserção destas concepções em inúmeros conceitos, 

como é o caso da sustentabilidade. Acselrad (2002), enfatiza que a desigualdade ambiental será impugnada por 

meio da justiça social. No entanto, a desigualdade segregadora está diretamente vinculada à concentração, além 

do capital, também dos benefícios ambientais, de modo que a classe detentora destes recursos consequentemente 

transferem os “custos ambientais para os mais fracos”, além de incumbi-los da pressão ambiental. De modo que 

a desigualdade do poder seja territorializada no espaço social. Logo, essa discussão torna-se imprescindível para 

que as políticas públicas voltadas à questão ambiental sejam efetivadas, e verdadeiramente dialoguem com as 

esferas social e econômica, e não mais permita que estes conceitos denotem uma falácia, mas que sejam 

expressão de movimentos da sociedade rumo a transformação de seu comportamento vigente até então. 
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De acordo com o documento elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, intitulado 

por “Identidades da Educação Ambiental Brasileira”, o Brasil possui ampla e rica discussão 

acerca das diferentes abordagens da educação ambiental, “efetuando papel protagônico nesse 

debate, e abriga uma rica discussão sobre as especificidades da Educação na consolidação da 

sustentabilidade” (BRASIL, 2004, p. 8). 

Dessa maneira, a práxis
14

 educacional de cunho ambiental está circundada por 

diferentes fundamentos político pedagógicos, por meio das percepções de autores que 

dialogam com as possibilidades, diferenças e semelhanças entre as correntes. 

Para melhor compreender a distinção, ou complementaridade entre estas perspectivas, 

Loureiro (2012), afirma que nas últimas duas décadas a educação ambiental é legitimada pela 

influência das denominações: 

- crítica – por situar historicamente e no contexto de cada formação 

socioeconômica as relações sociais na natureza e estabelecer como premissa 

a permanente possibilidade de negação e superação das verdades 

estabelecidas e das condições existentes, por meio da ação organizada dos 

grupos sociais e de conhecimentos produzidos na práxis;  

- emancipatória – ao almejar a autonomia e a liberdade dos agentes sociais 

pela intervenção transformadora das relações de dominação, opressão e 

expropriação material;  

- transformadora – por visitar a mais radical mudança societária, do padrão 

civilizatório, por meio do simultâneo movimento de transformação subjetiva 

e das condições objetivas (LOUREIRO 2012, p. 88-89). 

 

 Dadas às necessidades teóricas do objeto de nossa pesquisa, os conceitos abordados 

dizem respeito a: Ecopedagogia; a educação ambiental crítica e a educação ambiental 

transformadora. 

 

 

2.1.1 Ecopedagogia 

 

Dentre as abordagens da educação ambiental, a Ecopedagogia centra-se num modelo 

em que as necessidades humanas sejam supridas sem que o ambiente seja degradado, visando 

o bem estar da população.  

                                                           
14

  Práxis pode ser entendida como atividade intencionada que revela o humano como ser social e autoprodutivo 

– ser que é produto e criação de sua atividade no mundo e em sociedade. É ato, ação e interação. É pela práxis 

que a espécie se torna gênero humano, assim junto às suas objetivações primárias de ação transformadora da 

natureza (trabalho), o ser social se realiza nas objetivações (materiais e simbólicas) da ciência, da arte, da 

filosofia, entre outros processos comunicacionais e interativos que permitem a produção da cultura 

(LOUREIRO, 2012, p. 117-118). 
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Porém, esta análise não é abordada de forma ingênua, pois assim como a educação 

ambiental em sua concepção crítica, a Ecopedagogia não concebe uma prática dissociada do 

elemento social. Soma-se a este fator uma transformação estrutural também no âmbito 

econômico e cultural, estando ainda mesclada “a um projeto utópico: mudar as relações 

humanas, sociais e ambientais que temos hoje” (GADOTTI, 2001, p. 94). 

A Ecopedagogia possui influência da concepção marxista libertário, do anarquismo 

(não violento), movimento ecológico, pacifista e humanista, além de promover uma 

“renovação educacional”, inserindo neste processo a abordagem interdisciplinaridade, o 

holismo, incluindo a pedagogia de Paulo Freire, atuando tanto na perspectiva curricular, 

quanto nos movimentos sociais (GADOTTI, 2001).  

Um dos exemplos de sua aplicabilidade, incutida nos movimentos sociais, é a busca 

pelo reconhecimento da Carta da Terra pelas Nações Unidas, para que esta seja vivenciada 

pelas pessoas em busca do almejado desenvolvimento sustentável, desvinculado do seu 

modismo conceitual, compreendendo a equidade social e justiça ambiental, além de defender 

a vida em todas as suas formas, pois estas, segundo o mesmo documento, estão interligadas 

independente do seu valor atribuído pelo ser humano. 

A Carta da Terra tem um grande potencial educativo ainda não suficiente 

explorado, tanto na educação formal, quanto a educação não formal. Por 

meio de sua proposta de diálogo intertranscultural, pode contribuir na 

superação do conflito civilizatório que vivemos hoje (GADOTTI, 2009, 

p.11). 

 

Segundo Avanzi (2004), a Ecopedagogia foi proposta inicialmente por Francisco 

Gutiérrez na década de 90, tendo como denominação primeira “Pedagogia do 

Desenvolvimento Sustentável”, por esse motivo esta corrente faz severas críticas à atual 

conotação do conceito de desenvolvimento sustentável, adotado pelos mais diversos 

segmentos. 

Embora o desgaste conceitual, a sustentabilidade manifesta primordial significação no 

alicerce da Ecopedagogia. Para tanto, Gadotti (2009), reitera que o conceito de 

sustentabilidade disseminada pela concepção da Ecopedagogia “(...) é, para nós, o sonho de 

bem viver, sustentabilidade é equilíbrio dinâmico com o outro e com o meio ambiente, é 

harmonia entre os diferentes” (GADOTTI , 2009, p. 14). 

Além de estabelecer esta conexão, o autor supracitado ressalta a incompatibilidade 

entre o capitalismo e a sustentabilidade. Delega ainda o fracasso da agenda 21 a este modo de 

produção subordinado ao lucro, que explora a força de trabalho e busca cada vez mais 

acumulação de capital, além de representar o carro chefe na degradação ambiental, 
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A Ecopedagogia tece críticas à hegemonia neoliberal que assume as relações 

na sociedade contemporânea, marcada pela abertura das fronteiras 

econômicas e financeiras, impelida por teorias do livre comércio, cujos 

efeitos são o desemprego, o aprofundamento das diferenças entre pobres e 

ricos, a perda de poder e autonomia de muitos Estados e nações, o 

distanciamento dos sujeitos do processo de tomada de decisão. É neste 

contexto que está situado o debate em torno da sustentabilidade para a 

Ecopedagogia, ou seja, na compreensão da incompatibilidade entre o 

princípio do lucro, inerente ao modelo de desenvolvimento capitalista e a 

sustentabilidade, tratada nas suas dimensões: social, política, econômica, 

cultural e ambiental (AVANZI, 2004, p. 38 apud GADOTTI, 2000). 

 

O mesmo autor ainda faz uma analogia entre a degradação ambiental e a Pedagogia do 

Oprimido idealizada por Paulo Freire, como se a Terra representasse o oprimido, e a 

Ecopedagogia seria a metodologia a ser adotada para essa superação, para resgatar o planeta. 

Vale ressaltar que, Paulo Freire transcende as diferentes perspectivas da Educação 

ambiental, sendo citado e incorporado por autores de ambas concepções: Ecopedagogia agora 

descrita, além das concepções crítica e transformadora, que serão abordadas na sequência.  

Acrescenta-se a tudo isso que, a Ecopedagogia busca novos valores para uma 

sociedade sustentável, visando o resgate do respeito de todas as formas de vida no planeta, a 

fim de promover a harmonia ambiental.  

Cabe destacar que essa percepção não resulta, para a proposta 

ecopedagógica, do estabelecimento de uma relação lógica, linear, mas do 

vivencial, da cotidianidade, da busca por uma “revolução espiritual”. Assim, 

a concepção de Natureza que fundamenta a Ecopedagogia está associada 

também a elementos espirituais, relacionados ao reencantamento do mundo, 

à atribuição de sentido à vida. Uma acepção do espiritual que não se resume 

especificamente a questões religiosas (...) (AVANZI, 2004, p. 39). 

 

Além do fazer pedagógico que incorpora a prática social e a contextualização sócio-

histórica, o elemento espiritual é estabelecido enquanto alicerce da construção de novos 

valores com intuito de suplantar o meio físico e promover comportamentos comprometidos 

com a comunidade e o meio ambiente. 

Corroborando com o exposto, podemos evidenciar o respeito entre os diferentes 

povos, incluindo seu bem estar no plano físico e espiritual, como aborda um dos princípios da 

Carta da Terra: 

12. Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um 

ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde 

corporal e o bem-estar espiritual, concedendo especial atenção aos direitos 

dos povos indígenas e minorias (MMA, s/d, p.5).  
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 Nesse contexto, a nova relação com o meio ambiente também estabelece o respeito 

entre as diferentes culturas, especialmente aquelas ligadas aos povos tradicionais como os 

indígenas que possuem relação estreita com a natureza. 

 

 

2.1.2. Educação Ambiental Crítica 

 

 Como o mundo é movido por questionamentos e não por respostas prontas, para 

melhor discernir algumas das abordagens da educação ambiental, uma das autoras que 

defende o viés crítico, interroga sobre a origem de tal conceito. 

O próprio conceito de educação ambiental já é, ele mesmo, efeito de uma 

adjetivação. Trata-se do atributo “ambiental” aplicado ao substantivo 

“educação”. Poderíamos nos perguntar por que tantos adjetivos? O que 

significa o fato de haver uma tipologia tão variada quando se fala em 

educação ambiental? O que isto sinaliza sobre o tipo de produção teórico 

conceitual nesta área? Que projetos pedagógicos e concepções de mundo 

guarda cada um destes atributos? (CARVALHO, 2004, p. 16). 

 

As diferenças que imperam entre os conceitos relacionam-se a própria forma como as 

pessoas são referenciadas nas distintas abordagens dentro dos projetos e políticas 

educacionais. Ora, quando remetido como indivíduo, o personagem parece estar inerte diante 

da sua realidade, sendo apenas um elemento irrelevante em todo o processo. Porém, quando o 

sujeito é citado, entende-se que este desenvolve, ou virá a desenvolver atitudes que irão 

acrescentar na busca pela justiça social e ambiental, manifestando o sentido de pertencimento 

e a capacidade de contextualização histórico-social a qual está inserido.  

Nesse contexto, Loureiro (2006) afirma que “é insuficiente querer mudar o indivíduo 

sem mudar a realidade social em que este se situa como sujeito”. Dessa forma, os sujeitos 

devem estar atentos à construção das políticas de cunho socioambiental implantadas. 

Lembrando que mesmo com o alcance de uma maior politização da população, não podemos 

omitir o papel do Estado, como evidencia o autor supracitado, 

O fato concreto é que quando pensamos em mudanças estruturais e 

universalizantes, o Estado não pode ser ignorado; quando pensamos em 

ações localizadas e de efeito estritamente no cotidiano, o Estado pode ser 

secundarizado, mas não esquecido (LOUREIRO, 2012, p. 32). 

 

Logo, destaca-se a relevância da destinação e possível direcionamento das políticas 

públicas para as questões ambientais que, consequentemente, influenciarão na organização da 

vida social. Embora estas permaneçam envoltas em discursos que enaltecem mudanças 

individuais, o sujeito deve interpretar de forma crítica os condicionantes que as permeiam, de 
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modo a identificar se os objetivos propostos contemplam também os interesses de modos 

específicos de produção, caracterizando a superioridade imposta ao segmento econômico, 

diante da fragilidade da temática ambiental. 

O mesmo autor supracitado, ainda ressalta que: 

 Somente podemos pretender um mundo novo se temos a convicção de que 

este pode ser construído pela ação consciente dos sujeitos, mas não por 

indivíduos genéricos, e sim por sujeitos que são definidos pelo e que 

definem o contexto de realização (LOUREIRO, 2003, p. 41). 

 

Muitas vezes, as políticas e demais projetos de cunho ambiental mascaram os reais 

motivos de degradação ecossistêmica, delegando os prejuízos à ação antrópica, de forma a 

culpabilizar todos os indivíduos no mesmo patamar, inclusive, designar a pobreza como 

causadora principal de muitas degradações, enquanto os padrões de vida mais elevados são os 

que mais consomem os recursos naturais.  

Neste contexto, Loureiro (2012, p. 20) registra que: “(...) Em resumo, a constatação 

era a de que no marco da sociedade capitalista urbano-industrial, a sustentabilidade da riqueza 

traz o seu reverso: a sustentabilidade da pobreza!”. Dessa forma, não podemos legitimar 

políticas e leis sem a devida conexão com prática social coletiva, portanto, devemos 

identificá-la,  

A educação é uma prática social, portanto vinculada ao fazer história, ao 

problematizar a realidade e transformá-la, ao produzir e reproduzir 

conhecimentos, valores e atitudes. É parte constituinte e constituída da 

sociedade e da vida pública. Logo, cabe a nós evitarmos limitar a prática à 

ação estritamente pedagógica e às mudanças comportamentais individuais, 

acreditando em uma educação vista como a “salvação de todos”, idealmente 

concebida e descolada da dinâmica histórico-social concreta (LOUREIRO, 

2006, p. 106). 

 

Essa dinâmica sócio histórica abordada na Educação Ambiental Crítica traduz a 

necessidade do sujeito compreender os processos que conceberam a problemática 

contemporânea, ou seja, desenvolver a capacidade de trazer à tona uma leitura do mundo que 

identifique as armadilhas e ideologias presentes nos interesses dominantes forjados pela 

lógica do capital, bem como superar a transmissão de conceitos prontos, que relativizam a 

problemática ambiental e, por fim, tornar-se agente ativo na construção de soluções para os 

conflitos que colocam em risco a saúde humana e ambiental. 

Sendo assim, a educação ambiental deve ser difundida, não a ponto de apresentar-se 

banalizada de forma simplória, mas que dê sentido às pessoas, ao mesmo passo que estas se 

identifiquem e sintam afeto por esta pedagogia política, que tem por intuito obter o 
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comprometimento no projeto de uma sociedade mais justa e crítica. Dessa forma, este 

modelo, 

(...) Exercita a emoção como forma de desconstrução de uma cultura 

individualista extremamente calcada na razão e a construção do sentimento 

de pertencimento ao coletivo, ao conjunto, ao todo, representado pela 

comunidade e pela natureza (GUIMARÃES, 2004, p. 32). 

 

Ainda a este respeito é possível ponderar a função da educação ambiental em: 

 
Promover a compreensão dos problemas socioambientais em suas múltiplas 

dimensões: geográficas, históricas, biológicas, sociais e subjetivas; 

considerando o ambiente como o conjunto das interrelações que se 

estabelecem entre o mundo natural e o mundo social, mediado por saberes 

locais e tradicionais, além dos saberes científicos (CARVALHO, 2004, p. 

21). 

 

A coexistência entre os saberes é imprescindível para projetar uma nova perspectiva 

dentro da educação ambiental, pois o conhecimento dos atores locais contribui para situar um 

diagnóstico e nortear as ações a serem realizadas. Soma-se a este, o conhecimento científico 

que proporciona amparo legal e formaliza as políticas possíveis de serem empreendidas. 

Rodriguez & Silva (2009), expressam o viés crítico por meio da educação ambiental 

Ético-Social, na qual não cabe restringi-la a sua descrição formal, pois o conhecimento deve 

ser dinâmico e ir além do âmbito escolar, com intuito de “(...) formar indivíduos críticos, 

capazes de entender e também transformar o mundo e a sociedade. Vê as raízes da crise 

ambiental na estrutura social, que explica as condições de formação e evolução do meio 

ambiente” (RODRIGUEZ & SILVA, 2009, p.181).  

Por isso é possível compreender os processos educativos como oportunidade de 

mudança de ação por parte de uma sociedade, ao menos é este o pressuposto fomentado pela 

corrente ambiental transformadora, que será apresentada a seguir.  

 

 

2.1.3 - Educação Ambiental Transformadora 

 

Assim como a educação ambiental em sua concepção crítica, outra modalidade aponta 

toda esta prática reflexiva acerca das questões socioeconômicas e ambientais: a educação 

ambiental transformadora. Esta possui, além de autores em comum à corrente da educação 

crítica, também tece considerações à sociedade e propõe ainda a transformação dos sujeitos, 

ou seja, uma atuação política consciente, pois para os adeptos dessa concepção “(...) teoria 
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sem prática é exercício racional abstrato sem efeito concreto, prática sem teoria é ativismo 

que não resulta em processos objetivos de mudança” (LOUREIRO, 2012, p. 101). 

A priori, a educação ambiental transformadora consiste na vinculação da práxis 

educativa com a problematização do atual sistema que projeta os mais diversos meios de 

produção, fazendo com que os sujeitos alcancem autonomia para compreender os problemas 

ambientais sem desvincular o contexto estrutural da sociedade contemporânea, bem como 

assimilar o processo histórico que ocasionou as constantes alterações ao meio ambiente. 

Esta falta de associação e de articulação entre teoria e prática, promove uma mudança 

na conduta dos sujeitos, não apenas em sua individualidade que compreende a substituição de 

comportamentos quanto ao consumo e/ou escolha de produtos que reduzirá a utilização de 

recursos naturais, passível de um paliativo acrítico, mas sim quando este sujeito projeta e 

coloca em prática ações que auxiliem na solução de problemas num âmbito coletivo, a fim de 

concretizar a transformação provida de reflexões acerca de uma postura cidadã e participativa. 

Portanto, está se propondo uma educação ambiental crítica, transformadora e 

emancipatória. Critica na medida em que discute e explicita as contradições 

do atual modelo de civilização, da relação sociedade natureza e das relações 

sociais que ele institui. Transformadora, porque ao pôr em discussão o 

caráter do processo civilizatório em curso, acredita na capacidade da 

humanidade um outro futuro a partir da construção de um outro presente e, 

assim, instituindo novas relações dos seres humanos entre si e com a 

natureza (QUINTAS, 2004, p. 132).  

 

Embora seja constantemente proposta uma “política sustentável” que vise à utilização 

dos recursos naturais para que as futuras gerações não sejam deles privadas, o atual quadro de 

degradação fruto da exploração dos setores urbano-industrial, além do agronegócio, exige 

ações no presente, desvinculadas de conceitos vazios repletos do reducionismo e 

generalizações que muitas vezes minam as políticas públicas e embasam também as políticas 

mascaradas de empresas que se apropriam e colocam em risco o patrimônio natural, tendo 

como exemplo a água, prevista legalmente como bem da união. 

(...) podemos afirmar que a prática educativa que ignora tal entendimento do 

sentido transformador, a problematização crítica da realidade e a 

possibilidade de atuação consciente nesta, se configura como politicamente 

compatibilista, socialmente reprodutora e metodologicamente não dialógica, 

adequando sujeitos a padrões, modelos idealizados de natureza, dogmas e 

relações opressoras de poder (LOUREIRO, 2012, p. 103). 

 

Cumpre assinalar que, a educação enquanto instrumento político pedagógico possui a 

força motriz de transformar a parcela do senso comum que limita a percepção do indivíduo 

enquanto sujeito, sem ignorar o conhecimento local e cultural do mesmo, superando a visão 
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alienada comumente imposta pelos segmentos econômicos hegemônicos, além de desvendar 

seu papel enquanto agente colaborador e transformador dos problemas socioambientais. 

Como citado anteriormente, a influência de Paulo Freire está presente nos textos de 

inúmeros autores que adotam diversas concepções, incluindo o viés crítico-transformador, 

A categoria freireana tema gerador, por estar relacionada com problemas 

contidos nas contradições presentes na estrutura e organização social, pode 

ser um parâmetro tanto para análise das relações dos graves problemas 

ambientais com essas contradições, como para conceber e implementar uma 

atuação político-pedagógica que permita uma compreensão crítico-

transformadora desses problemas (DELIZOICOV e DELIZOICOV, 2014, p. 

106). 

 

Em síntese, as abordagens crítica e/ou transformadora estão munidas de reflexões 

acerca de um novo olhar sobre as diferentes formas de abordar e despertar o senso crítico nas 

pessoas, para que estas possam desenvolver um sentimento de pertencimento ao processo de 

construção de uma nova consciência societária, conectada a ações que visem à percepção do 

contexto histórico, bem como a dimensão do reflexo do atual modelo econômico no campo 

ambiental. 

Cumpre examinarmos neste passo que, a educação ambiental servirá como base para 

que se possam gerir as ações a serem desenvolvidas. Nesta esteira, a gestão ambiental deverá 

servir-se da educação para que o poder público e demais instituições estabeleçam normativas 

que envolvam a comunidade não apenas em seu discurso provido de analogias vagas em que 

todos possuem a mesma responsabilização pelo atual quadro de degradação, mas que a 

sensibilização realmente se efetive, e os sujeitos participem de sua construção e colaborem em 

sua execução de forma consciente e crítica. 

Muito além de definir as concepções que norteiam a educação ambiental, também 

devem ser abordados os meios para que esta esteja inserida na gestão e planejamento de ações 

para a manutenção e conservação dos recursos naturais. A fim de estabelecer este viés 

transformador, dentre as políticas públicas exequíveis, os Comitês e Consórcios de Bacias 

Hidrográficas propõem - e, podem proporcionar, se adequadamente empregados - o 

engajamento da população em projetos e ações conservacionistas que priorizem a qualidade 

da água. 
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CAPÍTULO III - PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PARA A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO MARRECAS 

(...) a água deve ser tratada como um bem social e cultural, 

e não como uma commodity econômica. 
(Comitê das Nações Unidas sobre Direitos Econômicos, sociais e 

Culturais , 2003, p. 1)  

 

A palavra gestão imprime uma gama de concepções acerca de seu conceito. Em meio a 

esta diversidade Godard (1197, p. 209) o contextualiza historicamente: “surgiu no domínio 

privado e diz respeito à administração dos bens possuídos por um proprietário”. No entanto, 

para a atual pesquisa o mesmo estará atrelado à questão ambiental, em especial ao 

gerenciamento de bacias hidrográficas
15

. 

Assim como delimitar a unidade territorial de ação enquanto a bacia hidrográfica, 

neste caso a bacia do rio Marrecas, também se faz necessário definir a perspectiva teórica a 

ser empregada, com intuito da gestão operacionalizada assegurar práticas condizentes com a 

vertente crítica, além de diagnosticar a área integrando os elementos socioeconômicos e 

histórico formativos. 

A educação no processo de gestão ambiental pública significa 

fundamentalmente estabelecer processos sociais, políticos institucionais e 

práticas educativas que fortaleçam a participação dos sujeitos e grupos em 

espaços públicos, o controle social das políticas públicas e a reversão das 

assimetrias no uso e apropriação de recursos naturais, tendo por referência os 

marcos regulatórios da política ambiental brasileira (LOUREIRO, 2012, p. 

89). 

 

Dentre as alternativas que regem as novas formas de gerir os recursos naturais, 

podemos elencar a educação ambiental como ponto de partida para que os projetos a serem 

implantados tenham adesão e estejam acessíveis a população.  Para tanto, aferir aos sujeitos 

representatividade na tomada de decisões quanto à destinação de recursos na gestão integrada 

de políticas voltada para conservação e manejo dos recursos, especialmente a água, 

territorialmente demarcada pela bacia hidrográfica. Portanto, “A bacia hidrográfica é também 

um processo descentralizado de conservação e proteção ambiental, sendo um estímulo para a 

integração da comunidade e a integração institucional” (TUNDSI, 2006, p. 30). 

                                                           
15

 Gerenciamento de Bacia Hidrográfica é o instrumento orientador das ações do poder público e da sociedade, 

no longo prazo, no controle do uso dos recursos ambientais – naturais, econômicos e socioculturais - pelo 

homem, na área de abrangência de uma bacia hidrográfica, com vistas ao desenvolvimento sustentável (LANNA, 

1997, p.79). 
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Além disso, a gestão descentralizada está vinculada ao que preconiza a Política 

Estadual dos Recursos Hídricos do Paraná, que por meio da Lei estadual nº 12.726/99, define 

em seu inciso VI, no Capítulo II que, “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada 

e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades” (PARANÁ, 

1999). 

Os processos de integração e descentralização são muito difundidos na gestão 

ambiental pública. Tendo a descentralização o intuito de superar a visão fragmentada e 

hierárquica, que excluem a participação social e permite autonomia administrativa às esferas 

locais, como os municípios ou consórcios intermunicipais, promovendo a gestão 

participativa
16

. Estes que deverão prestar contas das ações promovendo a transparência dos 

recursos investidos. 

Para melhor compreender tais conceitos, Godard (1997), designa a gestão integrada 

enquanto uma perspectiva idealizada que fomenta a vinculação entre as necessidades humanas 

e a deterioração do meio ambiente, ou seja, possui intuito de administrar o passivo ambiental 

de modo a minimizar os impactos e, compatibilizar a conservação ambiental ao 

desenvolvimento socioeconômico, 

 (...) Pelo conceito de gestão integrada, afirma-se a preocupação de se 

superar uma dicotomia antiga entre as análises ambientais focalizando, por 

um lado, os fenômenos de degradação e as ações corretivas ou reparadoras a 

serem empreendidas, e, por outro, as análises centradas na disponibilidade de 

recursos para a satisfação das necessidades da produção e do consumo 

humanos (GODARD, 1997, p. 201). 

 

Embora esta definição paradoxalmente denote um conceito utópico, a gestão 

denominada enquanto ambiental, dos recursos hídricos, ou de bacia hidrográfica, deve possuir 

o intuito de promover a utilização racional dos recursos naturais, aliada a percepção de que 

estes não são apenas úteis as nossas necessidades, mas essenciais à manutenção dos 

ecossistemas. Além disso, a gestão integrada deve criar mecanismos de participação dos 

sujeitos na construção e formalização das políticas pública a serem priorizadas. 

Portanto, as inúmeras denominações da gestão voltada aos recursos naturais, em 

específico a água, vinculam a sua conservação e manutenção, tanto que a mesma Lei estadual 

que define a gestão enquanto descentralizada, também ratifica em seu Artigo 4º, no capítulo 

IV “a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental” (PARANÁ, 1999). 

                                                           
16

 Gestão Participativa pode ser designada como a forma de administração na qual cada representante pode 

manifestar e negociar seus interesses de forma igualitária, com sentimento de responsabilidade e pertencimento a 

um grupo, participando efetivamente na construção em conjunto das decisões a serem tomadas para a definição 

de um destino coletivo (ANA, 2013, p. 73). 
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Convêm ressaltar que gerir a questão ambiental implica a superação da visão 

fragmentada da realidade que, corriqueiramente, prioriza o segmento econômico. Para tanto, 

deve-se discernir a produção de conhecimento integrada às dimensões socioambientais, 

vinculadas ao processo de ensino-aprendizagem, que por sua vez, será consolidado pela 

educação ambiental junto às comunidades, como base para compreensão de práticas 

portadoras da sustentabilidade em seu sentido exequível e compatível com as normativas 

legais. 

Nesse sentido, observa-se que, 

A base empírica do conhecimento local da população sobre os corpos d’água 

de uma bacia hidrográfica deve ser valorizada, pois possui um valor 

socioambiental inigualável. Esquece-lo pode, muitas vezes, redundar em 

políticas de intervenção de resultados desastrosos. (...)  Além disso, os 

cursos d’água fazem parte da história do indivíduo, da família, da 

comunidade que integram essa população, ganhando sentidos simbólicos que 

ocupam uma parte importante de seu patrimônio cultural (MACHADO, et al, 

2004, p. 32). 
 

Enfatiza-se ainda que o processo educativo dentro do contexto da realidade de 

comunidades, torna-se um dos mais nobres veículos de mudança social devido seu potencial 

colaborador na reconstrução de caminhos na tomada de consciência individual e coletiva das 

populações locais ou até mesmo de uma nação. Corroborando com o exposto salienta-se 

também que,  

(...) a educação contém o potencial de estimular as sensibilidades, despertar 

consciências e exercitar ações libertadoras, humanizadoras e cidadãs capazes 

de promover a vida e as relações dos indivíduos consigo mesmos, com os 

semelhantes em sociedade e com o meio envolvente (LIMA, 2004, p. 89). 

 

Registra-se ainda que a atuação de uma gestão ambiental eficiente envolva uma gama 

de particularidades e desafios impostos pela crise socioambiental nas esferas culturais, 

econômicas e políticas, inclusive a mesma deve possuir um arcabouço legal que ampare as 

ações a serem definidas. Dessa forma, o estudo sobre as condições em que a população e o 

ambiente encontram-se, juntamente com uma investigação de políticas já desenvolvidas são 

base para o fortalecimento de proposições que não negligenciem as condições ecológicas e 

sociais locais. 

Neste sentido,  

O planejamento e a gestão de recursos hídricos, embora expressem a 

intencionalidade democrática de se desenvolverem com base na participação 

da sociedade, integram uma institucionalidade complexa, demarcada por 

forte tecnicidade, requerendo, por isso, certos cuidados para que ela não se 

desvincule e muito menos abafe os fundamentos democráticos. Mais que 

isso, exige proatividade, vigilância e permanente aprimoramento dos 
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mecanismos de controle público e fortalecimento de uma participação social 

protagônica nos seus processos de desenvolvimento, funcionando como 

antídotos eventuais tendências tecnicistas, autocríticas e centralizadoras 

(PAULA JR., 2011, p. 65).  

 

Portanto, a gestão não só deve estar calcada em uma visão estratégica, como também 

integrada para o desenvolvimento seja ele a médio ou longo prazo, acima de tudo, os 

processos que a compõem precisam estar inseridos na realidade local, bem como permitir a 

participação dos sujeitos, sem que as medidas técnicas ofusquem o viés socioambiental, 

conferindo-lhe sentido democrático. 

Dessa forma a gestão envolve a escolha inteligente dos serviços públicos ofertados à 

comunidade, equilíbrio entre receitas e despesas, edição de leis e normas claras e abrangentes 

para a defesa ambiental local, além da formação da consciência ambiental. Portanto, se faz 

necessário a geração de informações que deem suporte as decisões, bem como a 

democratização das instituições para que permitam e estimulem a participação dos sujeitos e o 

planejamento do desenvolvimento sustentável local, para alcançar a implementação das 

políticas necessárias para realizá-lo (MMA, 2006, p. 25).  

De acordo com Godard (2011) o desenvolvimento desde sua gênese está atrelado ao 

crescimento e à expansão econômica, o qual designa os bens e recursos naturais passíveis da 

utilização ao progresso humano, levando à superexploração e, em muitos casos, ao 

comprometimento e/ou escassez dos elementos naturais. Essa “Difusão de uma mentalidade 

empresarial” promove a incompatibilidade entre a preservação ambiental e o crescimento 

econômico. 

Obviamente, dentre os recursos naturais, a presente pesquisa tem por objetivo maior o 

planejamento estratégico delimitado por uma bacia hidrográfica, ou seja, a água enquanto 

prioridade para nortear a investigação de ações e proposições contidas neste território. Para 

isso torna-se elementar caracterizar a água sob seu aspecto legal. 

A mesma Lei estadual já supracitada (12.726/99) estabelece a água enquanto um bem 

de domínio público, portanto, “um patrimônio natural limitado dotado de valor econômico, 

social e ambiental” (PARANÁ, 1999, s/p). 

Dessa forma, como desenvolver um modelo de gestão que concilie os inúmeros modos 

de produção que utilizam os recursos naturais com a conservação ambiental? Ou ainda, as 

políticas públicas desenhadas pelos órgãos governamentais permitem a sustentabilidade 

pregada em seu escopo? Em qual plano o segmento social se encaixa, ou ainda, qual o grau de 

credibilidade a execução de tais propostas representa para os sujeitos? 
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O “acreditar” deve ser atribuído ao sentido de gestão, porque muitas vezes por não se 

sentirem integrantes do processo, ou ainda, não fazer parte da construção das políticas 

públicas, as pessoas entendem que aquele processo deve ser encabeçado apenas por técnicos 

que, em muitos casos, desconsideram o conhecimento da população local. 

Outro conflito que interfere na execução de um planejamento para a gestão 

ambiental
17

, é descrito por Quintas (2004), 

Um outro fator que dificulta, muitas vezes, a participação das comunidades 

no enfrentamento de problemas ambientais que lhes afetam diretamente, é a 

sensação de impotência frente à sua magnitude e à desfavorável correlação 

de forças subjacente (...) Há ainda a descrença da população em relação à 

prática do Poder Público para coibir as agressões ao meio ambiente, quando 

a degradação decorre da ação de poderosos (QUINTAS, 2004, p. 126). 

 

A fala acima reforça a supremacia do setor econômico, ou seja, dos donos dos modos 

de produção que desencadeiam as adversidades ambientais. De igual forma, limitam até 

mesmo a ação do poder público. Certamente nesta disputa de poder, os interesses 

socioambientais serão elencados em segundo plano, ou ainda, permanecem em uma suntuosa 

teoria com metas constantemente procrastinadas, como as conferências que perpetuam uma 

generalização dos temas discutidos, sem que se alcance a restrições no atual quadro de 

degradação ambiental. 

Acselrad (2002), atenta para identificarmos a força perversa exercida pelo capital 

sobre os recursos naturais, além de sua capacidade de alienar sua localização e reinventar o 

espaço de acordo com sua lógica mercantil. Essa especialização da mobilidade desenvolvida 

pelo capital segrega gradualmente os agentes sociais, acentuando estrategicamente a divisão 

territorial entre as áreas passíveis de impactos ambientais, logicamente ocupadas pela 

população com menor poder aquisitivo, como o próprio autor denomina "classes ambientais 

dotadas de menor capacidade de se deslocalizar” (ACSELRAD, 2002, p. 58). 

Corroborando com o exposto, Loureiro (2012) pondera: 

(...) o generalismo nas análises e a falta de uma discussão aprofundada, sobre 

as implicações que o modo de organização e produção capitalista ocasionam 

na estruturação das políticas públicas pelos Estados e ações em Educação 

Ambiental, proporcionaram recomendações vagas sem maiores efeitos 

práticos, sendo muitas destas compatíveis com a ética liberal e com a 

economia de mercado (LOUREIRO, 2012, p. 82). 

 

                                                           
17

 Trata-se de um conjunto de políticas, programas e práticas que levam em conta a saúde e a segurança das 

pessoas e a proteção do meio ambiente. A gestão é realizada por meio da eliminação ou da minimização de 

impactos e danos ambientais decorrentes do planejamento, implantação, operação, ampliação, realocação ou 

desativação de empreendimentos e atividades. 
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Esta reflexão, embora pareça pessimista, nada mais é do que o exercício de percepção 

das motivações que fundamentam as políticas públicas, ou melhor, das generalizações que 

contemplam uma falsa ideia de que “todos” serão beneficiados de forma equitativa, e ainda, 

que todos possuem a mesma responsabilidade do passivo ambiental, sem discutir o atual 

modelo econômico ao qual estamos submetidos.  

Nesse sentido, constrói-se a imagem generalista de uma sociedade que é a um só 

tempo, a causadora e a vitimada por ações que resultam em problemas ambientais. Tal 

espectro não é verdadeiro, uma vez que sabemos que não se trata de todos os indivíduos de 

maneira indiscriminada, mas da ação de sujeitos específicos que tomam para si a 

responsabilidade sobre os demais quando assumem funções e cargos que implicam tomar 

decisões estratégicas.  

Legitimando este argumento Quintas & Gualda (1995) afirmam: 

Portanto, a prática da gestão ambiental não é neutra. O Estado, ao assumir 

determinada postura diante de um problema ambiental, está de fato definindo 

quem ficará, na sociedade e no país, com os custos, e quem ficará com os 

benefícios advindos da ação antrópica sobre o meio, seja ele físico, natural 

ou construído (QUINTAS e GUALDA, 1995 apud QUINTAS, 2004, p. 

120). 

 

 Este viés crítico acerca das políticas públicas colabora na construção de uma gestão 

com possibilidades de concretização, inserindo os sujeitos neste trabalho. Contudo, este 

mesmo trabalho exige esforços em conjunto com as esferas governamentais, que dentre as 

suas inúmeras atribuições, são designadas inclusive, na promoção, coordenação e execução da 

educação ambiental formal e não formal, como é o caso do Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP) e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) tomando a 

mesma como instrumento fundamental para o fortalecimento da gestão. 

Convém ressaltar que os órgãos governamentais responsáveis pela esfera ambiental 

apresentam corpo técnico insuficiente para desempenhar atividades na ordem da fiscalização e 

sensibilização. Esta última é, ou deveria ser desempenhada por meio da educação ambiental. 

No entanto, é realizada, via de regra, apenas em datas específicas e pontuais, como o dia da 

árvore, da água, etc.  

Para melhor compreender o processo de gestão com enfoque nas bacias hidrográficas e 

conceber o recorte espacial da presente pesquisa, serão descritos os conceitos da bacia 

hidrográfica, bem com a relevância da manutenção dos ecossistemas locais, pois boa parte 

desta área compreende mananciais de abastecimento públicos, nos quais são implementadas 
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as políticas de incentivo fiscal para manutenção da flora local, em especial, as matas ciliares, 

por meio do ICMS Ecológico. 

Também serão descritas formas de participação pública e integração da área de estudo 

que compreendem o comitê de bacias hidrográficas e consórcio intermunicipal, com intuito de 

possibilitar uma gestão local com amparo legal, e participação integrada entre os municípios 

de Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul e Marmeleiro, que compõe a bacia hidrográfica do 

Baixo/Médio e Alto Marrecas
18

.  

 

 

3.1 - A COMPREENSÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA PARA O PROCESSO DE 

GESTÃO 

 

Nosso país é o detentor de uma das maiores reservas de água doce do planeta, 

somando 12% do montante dos recursos hídricos a nível global. Fato que constituiu um 

capital ecológico inestimável, fundamental não apenas para o desenvolvimento 

socioeconômico, mas também para a sustentabilidade através de suas condições naturais, 

favoráveis ao desenvolvimento da vida e da renovação do ciclo das águas (SUGUIO, 2006). 

Nesse contexto, as discussões voltadas à modernização de modelos de gestão da água 

estão em sua maioria associadas à incorporação de princípios de sustentabilidade ambiental. 

Dentre as estratégias adotadas para a efetivação dessa gestão, as bacias hidrográficas 

destacam-se como unidades territoriais de ação.  

Vale lembrar que é sobre o território definido como bacia hidrográfica que estão 

localizadas as mais variadas formas de uso e ocupação do solo, onde um mosaico de  áreas 

urbanas, rurais, industriais, lazer, preservação, dentre outras. Afirma-se então, que no seu 

exutório, estarão representados todos os processos que fazem parte do seu sistema, ou seja, ali 

estará o resultado das formas de ocupação do território e da utilização das águas que para ali 

convergem (PORTO & PORTO, 2008). 

Tundisi (2009), afirma que os avanços no gerenciamento e planejamento das águas 

devem considerar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, gerenciamento, 

integração econômica e social, aliados a processos tecnológicos adequados que promovam a 

conservação, recuperação e tratamento das áreas diagnosticadas prioritárias dentro das bacias. 

                                                           
18

 O baixo e médio curso do rio Marrecas correspondem ao município de Francisco Beltrão, e o Alto Marrecas 

integra os municípios de Flor da Serra do Sul e Marmeleiro, os quais possuem nascentes e mananciais de 

abastecimento público. 
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Bacia hidrográfica é a região compreendida por um território e por diversos 

cursos d’água. Da chuva que cai no interior da bacia, parte escoa pela 

superfície e parte infiltra no solo. A água superficial escoa até um curso 

d’água (rio principal) ou um sistema conectado de cursos d’água afluentes; 

essas águas, normalmente, são descarregadas por meio de uma única foz (ou 

exutório) localizada no ponto mais baixo da região. Da parte infiltrada, uma 

parcela escoa para os leitos dos rios, outra parcela é evaporada por meio da 

transpiração da vegetação e outra é armazenada no subsolo compondo os 

aquíferos subterrâneos (ANA, 2011a, p.11).  

 

De acordo com relatórios sobre as perspectivas do meio ambiente no Brasil, a Agência 

Nacional das Águas (ANA), destaca que a escala convencional em abordagens dos recursos 

hídricos nem sempre ratificam geograficamente
19

 os limites das bacias hidrográficas em áreas 

muito extensas, enfatizando que, do ponto de vista metodológico e operacional para uma 

gestão de qualidade, a delimitação de uma bacia de menor ordem seria mais apropriada. Com 

isso os problemas e conflitos de usos alcançariam melhor dimensão e foco da área, evitando a 

abstração de grandes espaços geográficos (GEO BRASIL, 2007). 

Além disso, a Lei estadual que institui a Política Estadual dos Recursos Hídricos 

determina que “a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Estadual de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos” (PARANÁ, 1999). Portanto, a formação dos comitês de bacias hidrográficas são a 

principal forma de gestão desta unidade territorial. 

 

 

 3.1.1 – O Comitê de Bacia Hidrográfica  

 

Dentre as ações desenvolvidas para o gerenciamento dos recursos hídricos, os comitês 

de bacias hidrográficas são elencados como instrumentos de gestão em todo território 

nacional. Incluído nesta demanda, o Estado do Paraná é detentor de dezesseis bacias 

hidrográficas e conta atualmente com dez comitês de bacias instituídos, dentre eles, o Comitê 

dos Afluentes Baixo Iguaçu que através da Resolução nº 74 CERH/PR concedida no ano de 

2012, aprova a proposta de instituição e proposição de sua mesa diretora provisória (SEMA, 

2013). No entanto, o único documento disponível que relata uma exposição sucinta das 

principais características da região que o mesmo engloba é a Descrição e Diagnóstico da 

Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu com vistas à criação do comitê de bacia, 

                                                           
19

 Possuem o mesmo formato delimitado pela bacia, sobretudo, quando ocorre interferência antrópica via 

processo de drenagem do solo, aterramento dos cursos d’água, ou transposição de bacias.  
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elaborado no ano de 2011. Este abrange total ou parcialmente mais de setenta municípios, 

incluindo Flor da Serra do Sul, Marmeleiro e Francisco Beltrão (SEMA, 2013).  

Embora alguns dados estejam descritos no diagnóstico preliminar da área, as 

informações divulgadas ainda não são suficientes para embasar as ações a serem 

desenvolvidas. A complexidade inerente à extensão da área e número de municípios 

envolvidos na administração dos recursos hídricos do Baixo Iguaçu poderá comprometer a 

eficiência da sua gestão. Dessa forma, outros comitês com escala menor possuem mais 

chances de obter resultados positivos em seu gerenciamento, bem como proporcionar a 

participação da população civil com maior ênfase.  

Diante desta constatação, observa-se a necessidade de estabelecer delimitações em 

bacias com áreas menores para que o processo de gerenciamento hídrico seja efetivamente 

executado, evitando a complexidade advinda de uma área excessivamente extensa, vinculando 

o uso da água através da gestão das bacias hidrográficas por meio da implantação de comitês 

e/ou consórcios intermunicipais. 

Em observância ao supracitado, esta proposta contempla a Lei nº 9.433/97, na qual 

prevê a bacia hidrográfica enquanto unidade territorial de ação para gerência dos recursos 

hídricos. Este instrumento legal propõe aos comitês de bacias hidrográficas as seguintes áreas 

de atuação conforme o Art. 37, 

I - a totalidade de uma bacia hidrográfica; 

II - sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, 

ou de tributário desse tributário; ou, 

III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas (BRASIL, 1997). 

 

Portanto, o recorte nas bacias é passível de abordagem para projeto de gestão. Sendo 

que, a presente proposta contempla um recorte espacial para melhor gerir e definir as políticas 

públicas, ou seja, a propositura deste trabalho contempla a reconfiguração do Consórcio da 

Bacia hidrográfica do rio Marrecas, abrangendo um recorte espacial dentro da bacia do Baixo 

Iguaçu. 

Portanto, o recorte nas bacias é passível de abordagem para projeto de gestão. Sendo 

que, a presente proposta contempla um recorte espacial dentro da bacia do Baixo Iguaçu para 

melhor gerir e definir as políticas públicas, por meio da proposição de um Consórcio na Bacia 

hidrográfica do rio Marrecas. 

Inserida na região Sudoeste do Paraná, a bacia do rio Marrecas possui uma drenagem 

de 858,52 km², integrando os municípios de Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul, Itapejara 

D’Oeste, Marmeleiro e Verê. O recorte da proposta compreende os municípios de Francisco 
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Beltrão, Marmeleiro e Flor da Serra do Sul, devido à representatividade de sua abrangência 

territorial e socioambiental na bacia
20

. 

Por isso, a questão da escala a ser utilizada depende do problema a ser solucionado 

(PORTO & PORTO, 2008), em outras palavras, a extensão ideal para determinada bacia 

hidrográfica seria aquela que incorpora toda a problemática de interesse, que deve ser a base 

de estudo para implementação de propostas para remediar ou prevenir situações que 

comprometam os recursos hídricos locais. 

De acordo com a Agência Nacional das Águas (ANA, 2011b) os comitês de bacias 

hidrográficas são componentes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGREH). As principais funções atribuídas a estes entes envolve a aprovação do Plano de 

Recursos Hídricos; arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos relacionados a 

tais recursos, bem como estabelecer mecanismos de cobranças pelo uso da água
21

; propiciar o 

debate sobre questões que envolvam a bacia hidrográfica em questão, além de articular as 

ações entre as entidades que constituem o comitê.  Outras atribuições também são função de 

um comitê, segundo a orientação da ANA (2011) e estão descritas no Quadro 02. 

 

Quadro 2 - Atribuições do Comitê de Bacias Hidrográficas. 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATIVAS 

 Arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos pelo uso da água. 

 Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica e, consequentemente 

apresentar: 

- metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade; 

- prioridades para outorga de direito de uso de recursos hídricos; 

- diretrizes e critérios gerais para cobrança; e 

- condições de operação de reservatórios, visando a garantir os usos múltiplos. 

 Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos. 

 Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de 

interesse comum ou coletivo. 

 

 

 

 

PROPOSITIVAS 

 Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia e sugerir as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas. 

  

 Escolher a alternativa para enquadramento dos corpos d’água e encaminhá-la aos 

conselhos de recursos hídricos competentes. 

                                                                     Continuação do quadro 2 na página seguinte  

                                                           
20

 Conforme a caracterização da área que compreende a bacia hidrográfica do Rio Marrecas, já descrita no 

primeiro capítulo.  
 
21

 Um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, essencial para criar as condições de equilíbrio entre as 

forças da oferta (disponibilidade de água) e da demanda, promovendo, em consequência, a harmonia entre os 

usuários competidores, ao mesmo tempo em que também promove a redistribuição dos custos sociais, a melhoria 

da qualidade dos efluentes lançados, além de possibilitar a formação de fundos financeiros para as obras, 

programas e intervenções para melhoria das condições ambientais da bacia (ANA, 2014). 
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                                                                       Continuação do quadro 2 da página anterior                          Continuação do quadro1da página anterior 

 Propor aos conselhos de recursos hídricos as prioridades para aplicação de recursos 

oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos do setor elétrico na bacia. 

 

CONSULTIVAS 

 

 Promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a 

atuação das entidades intervenientes. 

Fonte: Agência Nacional das Águas (2011). Organizado por Rosa, M. D. (2015). 

 

Em linhas gerais, a estrutura mais comum nos comitês de bacias compõe-se de um 

plenário, representado por um conjunto de membros que se configuram como instância 

máxima do comitê, além da diretoria, câmaras técnicas, grupos de trabalhos e secretaria 

executiva. Cumpre assinalar que os comitês não possuem a mesma forma organizacional, 

havendo diferenças significativas de acordo com sua legislação constitutiva. Diferem não 

apenas de acordo com as especificidades e dimensão territorial da bacia, como também se a 

mesma está localizada em uma região metropolitana, ou abrange um arranjo de pequenos 

municípios, entre outros (ANA, 2011b).  

O mesmo documento salienta sobre a importância da mobilização social aliada a 

comunicação para com a sociedade em geral, fazendo com que o comitê não perca o vínculo 

das atividades a serem desenvolvidas na bacia e que a informação à população seja contínua. 

Registra-se ainda que em algumas experiências acompanhadas pelos órgãos fiscalizadores de 

comitês, a mobilização só ocorre para criação e instalação dos comitês ou no processo de 

renovação e eleição dos membros, 

(...) o processo de comunicação social deve abranger atividades como 

catalogar, organizar, divulgar e registrar a memória do comitê. Em adição, 

busca estabelecer um processo contínuo de divulgação de ações, convidando 

todos a se envolverem e se comprometerem com o processo de gestão das 

águas, difundindo informações sobre as ocorrências, os avanços obtidos, os 

eventos programados e a importância de se cuidar da bacia hidrográfica 

(ANA, 2011b, p. 39). 

 

Percebe-se então, a necessidade da participação constante de todos os segmentos da 

sociedade para que haja a legítima execução do comitê, destacando que o atendimento das 

demandas hídricas é mais um direito social do que propriamente uma conquista, ou uma 

“dádiva” visando à melhoria da qualidade de vida da população (MAGALHÃES, 2007). 

Por se tratar de um componente estratégico na gestão dos recursos hídricos, o comitê 

de bacia hidrográfica deveria ser instituído e operacionalizado com brevidade, haja vista a 

urgência em estabelecer as metas em seu território, bem como distribuir as competências 

legais para cada setor. No entanto, o trâmite para sua implantação permeia ações burocráticas, 
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e fica à mercê dos desígnios do governo estadual ou, em alguns casos, a nível federal à sua 

institucionalização. 

Além da descentralização do poder decisório, a principal competência de um comitê é 

a de aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica, que contém informações 

essenciais para o correto gerenciamento deste território, instrumento que ainda não foi 

construído para o comitê dos afluentes do Baixo Iguaçu. 

Além da proposta de instituição do comitê supracitado, o único documento elaborado 

e disponibilizado com informações sobre esta área é a Descrição e Diagnóstico da Unidade 

Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu, que contempla alguns dados resumidos sobre 

este território. Desde a proposta de sua instituição (2012), somente no ano de 2014, no dia 

cinco de novembro foi realizada a reunião para aprovação do Regimento Interno e eleição da 

Mesa Diretora do Comitê da bacia dos afluentes do Baixo Iguaçu, na qual reuniram-se 

autoridades e membros deste comitê no auditório da Associação dos Municípios do Sudoeste 

do Paraná (AMSOP), no município de Francisco Beltrão. 

Na mesma ocasião foi analisado o regimento interno sob a coordenação da Sra. 

Mariana Sophie Roorda, Secretária-executiva do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos do 

Estado do Paraná. O regimento passou por uma rápida leitura, na qual apenas dois 

representantes dos municípios se manifestaram para alterações que não foram acatadas.  

A Secretaria Executiva do Instituto Águas Paraná, responsável por intermediar as 

inscrições para a mesa diretora do comitê, informou que recebeu a inscrição de apenas uma 

chapa denominada “Unidos Pela Bacia do Baixo Iguaçu”, sendo composta pela candidata a 

Presidente a Sra. Prefeita do município de Capanema Lindamir Maria de Lara Dernardim, 

Primeiro Vice-Presidente o Sr. José Antônio Gugelmin representando a Foz do Chopim 

Energética e Segundo Vice-Presidente o Sr. Julio Caetano Tomazoni, professor da UTFPR, a 

qual foi eleita por aclamação. 

Outro ponto a ser considerado desta reunião, foi a agenda de trabalhos que teria 

continuidade neste ano de 2015, por meio de um evento no município de Cascavel, com 

intuito de se realizarem estudos e qualificação de todos os membros do Comitê e demais 

autoridades, incluindo prefeitos e secretários de meio ambiente. No entanto, segundo 

informações cedidas pelo Instituto das Águas do Paraná, este evento ainda não foi realizado, e 

as entidades ainda não foram comunicadas. 

 Há de se verificar que esta morosidade na implantação do comitê, denota um descaso 

com esta política pública. Além do fato da ausência da comunidade e seus representantes na 

discussão do regimento interno, observando que não houve ampla divulgação deste evento 
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para a população em geral e, ainda, nenhum ponto relevante da problemática hídrica dos 

municípios foi colocada em pauta. 

Ratifica-se que, em sua justificativa para criação do comitê dos afluentes do Baixo 

Iguaçu, disponível na página oficial da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (SEMA), além de fundamentar a mesma com base na Lei Estadual que institui a 

Política Estadual dos Recursos Hídricos, a comissão organizadora propõe que: 

(...) o processo de participação dos diversos segmentos da sociedade no 

Comitê de Bacia Hidrográfica representa o fortalecimento de uma 

consciência crítica sobre a problemática ambiental e social, que propiciará a 

atuação individual e coletiva (SEMA, 2011). 

 

Esta consciência crítica deveria abranger a população envolvida, ao menos os 

representantes comunitários para objetivar legitimamente a atuação coletiva proposta. Outro 

ponto a ser mencionado é que este documento ressalta do mesmo modo a gestão 

descentralizada e participativa. 

No decorrer da reunião, também foi divulgado que o representante da comunidade 

indígena estava em aberto. Ou seja, contraria o que prevê a Lei Estadual dos Recursos 

Hídricos nº 12.726/1999, na qual os comitês serão compostos, além de dos representantes dos 

municípios, sociedade civil e representantes de usuários, também sejam incluídos 

representantes de comunidades tradicionais e indígenas. Portanto, o estatuto foi aprovado sem 

a presença de todos os componentes necessários à sua promulgação. 

Ora, se o comitê pressupõe a mobilização social, este diálogo ainda não foi praticado 

junto à população local, sendo desconsiderados enquanto sujeitos ativos na implementação 

inicial deste processo.  

Embora o comitê apresente, ao menos em tese, uma política justa e equitativa quanto à 

utilização dos recursos hídricos, e discuta-se sobre a divisão dos recursos e cargos, muito 

ainda deve ser debatido sobre a sensibilização ambiental. A partir desse contexto, torna-se 

importante a discussão sobre a utilização da educação ambiental enquanto processo contínuo 

para compreensão dessa nova forma de gestão. Considerando esta enquanto forma de 

articulação dos sujeitos em todas as ações, para que não seja perdido o vínculo nas etapas a 

serem desenvolvidas, integrando-os com a sociedade civil organizada e representantes legais 

dos municípios. 

Concomitante a constituição de um comitê de bacia hidrográfica, outras modalidades 

institucionais podem auxiliar no processo de gestão da água. Esta afirmação possui arcabouço 

legal, pautado na Lei das Águas. 
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(...) a área de atuação de um Comitê obedece a uma lógica que, na maioria 

dos casos, não coincide com a lógica de planejamento e gestão das unidades 

político-administrativas, tais como os municípios; tampouco com outras 

possíveis formas de identidade e reconhecimento da população com o 

território. Além disso, a Lei prevê que sejam criados comitês somente em 

bacias de rios até a 3ª ordem, o que traz como consequência, em muitas 

situações, espaços territoriais de grande extensão, dificultando a criação de 

identidade para uma efetiva participação social (ANA, 2013, p. 160). 

 

 Nesse contexto cita-se o consórcio intermunicipal como estratégia vinculada tanto 

para organização espacial para diagnosticar a área pretendida, quanto facilitador para angariar 

recursos. Já que uma área reduzida possui maiores possibilidades em dimensionar com 

propriedade onde e como devem ser conduzidas a gestão e conservação dos recursos naturais. 

 

 

3.1.2 - Os Consórcios Intermunicipais de Bacias Hidrográficas 

 

  Os Consórcios Intermunicipais antecedem a própria Legislação que dispõe sobre a 

Política dos recursos Hídricos, oportunizando aos municípios partilhar a gestão integrada, 

bem como o envolvimento de novos atores sociais. Assim emerge uma nova forma de 

conservação e utilização da água e dos demais recursos naturais.  

 Essa modalidade na descentralização da gestão dos recursos hídricos, que visa à 

participação dos sujeitos, começou a ser instrumentalizada no final da década de 1980
22

.  Essa 

abordagem emerge do receio quanto à intensificação da exploração dos recursos naturais, 

especialmente a água, por meio da expansão urbana e das fronteiras agrícolas
23

 (ANA, 2013). 

  O mesmo documento supracitado elaborado pela Agência Nacional das Águas (ANA) 

contempla uma gama de informações acerca dos consórcios públicos, além de algumas 

experiências bem sucedidas dessa modalidade de gestão participativa da água. Destaca ainda, 

que os consórcios públicos quando desenvolvidos por municípios de pequeno porte, os 

mesmos “representam um ganho de escala, melhorando, assim, a capacidade técnica, 

gerencial e financeira” (ANA, 2013, p. 63). 

                                                           
22

 Os consórcios instituíram-se, inicialmente, na forma de associação civil de direito privado sem fins lucrativos, 

com funcionamento, de maneira geral, custeado por seus associados por meio de cobrança de mensalidades. Em 

troca, os consórcios estabelecem uma estrutura física, um corpo técnico e uma dinâmica de funcionamento para a 

prestação de serviços e o desempenho de atividades demandadas pelos consorciados (ANA, 2013, p. 58). 
23

 Os prefeitos municipais, em suas administrações, são chamados a responder por questões relativas à 

contaminação dos corpos d’água, causada pela ocupação desordenada do solo; à escassez de água; à má 

qualidade da água para os consumos humano e animal, provocada pelo lançamento de efluentes domésticos e 

industriais não tratados; além da poluição decorrente da disposição inadequada do lixo urbano, entre outros 

problemas (ANA, 2013, p. 58). 
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Nesse contexto, os consórcios intermunicipais podem ser considerados uma 

ferramenta potencial na captação de recursos, pois quando instituído, favorece a adesão de 

projetos nas esferas estadual e federal. Logo, a organização de municípios demanda uma 

gama de possibilidades na execução de projetos para o bem comum local, como é o caso da 

gestão dos recursos hídricos, em especial das bacias hidrográficas. 

É importante elencar que o consórcio intermunicipal está prescrito juntamente com os 

comitês de bacias hidrográficas na Lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos
24

, 

sendo considerados enquanto organizações civis dos recursos hídricos, como nos reporta o 

Art. 47,  

I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; 

II - associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos 

hídricos; 

III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de 

recursos hídricos; 

IV - organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses 

difusos e coletivos da sociedade (BRASIL, 1997, s/p). 

 

Além disso, a descentralização do poder a nível federal concerne aos municípios 

autonomia para preconizar as ações necessárias para gerir a área de interesse, e oportuniza 

autonomia para inserir os sujeitos locais no processo da construção das propostas que vão 

suscitar as diretrizes para as políticas públicas a serem implementadas. 

Obviamente esta inclusão dos atores sociais será concretizada dependendo da vontade 

política local que, em alguns casos, insere a população apenas na pretensão de acontecer dos 

estatutos, em que a “participação de todos” tornou-se um bordão de inúmeros projetos, 

fazendo com que os sujeitos desacreditem em sua inserção concreta, ou seja, não 

desenvolvem um sentido de pertencimento daquela prática política. 

Outro entrave diz respeito aos recursos financeiros e corpo técnico insuficientes dos 

governos locais, por isso, a busca de parcerias torna-se essencial para o êxito de uma gestão 

integrada. Lembrando que esta responsabilização dos municípios não pode isentar o Estado 

nas esferas estadual e federal de suas atribuições no aporte de recursos. 

Embora possam ocorrer estes entraves, de igual forma que a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos contempla maior autonomia aos poderes públicos locais. A Lei que Institui 

a Política Estadual dos Recursos Hídricos do Paraná delibera em favor da participação dos 

municípios na gestão dos recursos hídricos, como observado em seu capítulo XI, 

                                                           
24

 Outra normativa que dispõe sobre os consórcios públicos, mais especificamente dos seus objetivos, legitima 

em seu inciso VI esta forma de organização para a “promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção 

do meio-ambiente”, por meio do Decreto nº 6.107/2007 que regulamenta a Lei no 11.107/2005. 
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Art. 42. O Estado, por intermédio do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CERH/PR), poderá delegar ao Município que se organizar técnica 

e administrativamente, o gerenciamento de recursos hídricos de interesse 

exclusivamente local, compreendendo, dentre outros, os de bacias 

hidrográficas, que se situem exclusivamente no seu território (PARANÁ, 

1999, s/p). 

 

Ratifica-se ainda que, a abstração da área contemplaria uma gestão mais eficiente e 

pontual quanto às ações a serem desempenhadas. Não queremos desconsiderar a relevância do 

comitê de bacia hidrográfica, entretanto, sua execução em um território com número 

significativo de municípios, os ideários políticos e econômicos podem sobressair às 

necessidades de intervenções de cunho conservacionistas. Lembrando que o território que 

compreende a bacia do rio Marrecas e o pagamento por serviços ambientais poderia alavancar 

a união entre os municípios e articular as ações iniciais. 

Embora o ICMS ecológico seja uma política da qual Flor da Serra do Sul e 

Marmeleiro se beneficiam muitas ações por meio deste recurso não são vinculadas à 

preservação de seus mananciais, questão que será abordada na sequência deste trabalho. Além 

disso, outras ações devem ser elencadas para prevenção das enchentes que, constantemente, 

afetam o município de Francisco Beltrão, situado à jusante da bacia. Esta problemática 

também será tratada por meio da explanação do Plano de Contenção de Cheias, que 

caracteriza as ações a serem implementadas na bacia hidrográfica do Rio Marrecas. 

Vale destacar que, o Plano de Contenção de Cheias também propõe em seu texto a 

criação de um consórcio intermunicipal, a fim de que as ações não permaneçam limitadas 

apenas ao controle das cheias no município de Francisco Beltrão, mas também preconize a 

minimização de demais impactos relacionados aos recursos hídricos, além da capacitação e 

integração do grupo gestor junto às instituições de ensino. 

No decorrer da pesquisa, foram entrevistados sete técnicos ligados a órgãos públicos 

de cunho ambiental e, quando questionados se já havia sido discutida a possibilidade da 

constituição de um consórcio intermunicipal entre os municípios que integram a bacia do rio 

Marrecas, afirmaram que entre os anos de 2010 e 2011 já havia sido criado um regimento 

entregue para os prefeitos da gestão correspondente a data citada. No entanto, nenhum dos 

funcionários das instituições estaduais tinha acesso a este documento que, segundo um dos 

entrevistados, ficou em posse de pessoas da gestão anterior à atualmente em vigência.  

Além disso, foi frisada a importância da criação deste consórcio para gerir os recursos 

hídricos, no qual os municípios devem estar “afinados” em suas ações, 
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(...) não tem outra saída pra trabalhar, o primeiro passo tem que ser o 

consórcio dos municípios, se não, não adianta Flor da Serra trabalhar 

determinada ação, Marmeleiro determinada ação (diferente), e Beltrão 

determinada ação (também diferente das outras duas anteriores), não adianta, 

pra você conseguir ter resultado aqui precisa que os três estejam afinados, 

trabalhando as mesmas coisas, começar de cima para baixo (...) – (Técnico 

responsável pelo setor de Educação Ambiental da SEMA). 

 

Logo, a preocupação com esta área já é existente. Contudo, entraves políticos 

inviabilizaram o projeto, fato evidenciado por meio das falas dos entrevistados. Percebe-se 

que cada município defende seu território enquanto uma unidade separada das demais, sem 

levar em conta as características físicas que os circundam numa área morfologicamente 

similar. 

Cabe destacar que essa nova proposta de fazer política, tanto o comitê de bacia 

hidrográfica quanto o consórcio intermunicipal, preveem a participação dos poderes públicos, 

usuários e sociedade civil organizada, tendo a bacia hidrográfica como unidade territorial de 

ação, ou seja, a delimitação natural e não a divisão administrativa do território é que será 

levada em consideração. 

Os entrevistados ainda ressaltaram que sem esta articulação, a captação de recursos 

será priorizada para os municípios que estiverem organizados, inclusive em futuras receitas a 

serem disponibilizadas pelo comitê dos afluentes do Baixo Iguaçu, 

Como são 70 municípios, a impressão é que num primeiro momento, a 

aplicação dos recursos vai ser feita aonde tiver projetos, porque não temos 

como selecionar municípios se não for por projeto – (Coordenador Regional 

do Instituto das Águas PR). 

 

A fala destaca, mais uma vez, a necessidade de articulação em uma escala compatível 

à gestão intermunicipal para que o próprio comitê dos afluentes do Baixo Iguaçu contemple 

com seus recursos financeiros aos municípios que estiverem engajados em ações de 

manutenção dos seus recursos hídricos. 

Outro exemplo seria a captação de recursos por meio de editais lançados pela Agência 

Nacional das Águas (ANA), que seleciona propostas de projetos de Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA) para aqueles municípios e/ou consórcios que possuem em sua 

administração práticas de cunho conservacionista dentro das bacias hidrográficas. 

Obviamente os municípios organizados com práticas e proposições de gestão, precederão a 

captação de aportes financeiros.  

Um exemplo de Pagamento por Serviços Ambientais é o ICMS Ecológico, 

instrumento de política pública ambiental que contempla os municípios da presente pesquisa. 
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Trata-se da manutenção de mananciais de abastecimento público e/ou unidades de 

conservação por meio de ressarcimento financeiro do Governo Estadual do Paraná. 

 

 

3.2 – O PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS (ICMS ECOLÓGICO) ENQUANTO 

FERRAMENTA PARA A GESTÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MARRECAS 

 

Os recursos provenientes de pagamentos por serviços ambientais condizentes a área de 

estudo foi ICMS Ecológico, também denominado como Lei dos Royalties Ecológicos, foi 

instituído pela lei Complementar Estadual nº 59, de 1º 59, de 1º de outubro de 1991, na qual 

os municípios que possuam em seu território unidades de conservação ambiental
25

 e/ou 

mananciais de abastecimento público
26

, são contemplados com repasse financeiro de 5% do 

ICMS, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 

De acordo com informações disponibilizadas no site oficial da Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), este dispositivo legal surgiu da necessidade de uma 

intervenção do poder público em prol da preservação dos recursos ambientais. A mesma lei 

prevê que os royalties sejam divididos em partes iguais, tanto para aqueles que preservam o 

verde, através das unidades de conservação, como para aqueles que possuam em seus 

territórios os mananciais de abastecimento público.  

A partir destas formas de conservação e/ou preservação, os municípios contemplados 

recebem os recursos oriundos do ICMS Ecológico calculados anualmente de acordo com sua 

área dentro da bacia hidrográfica, variando de acordo com a quantidade e qualidade de água 

captada. Por isso, quando investido na melhoria da qualidade da água os valores recebidos são 

ajustados, procedimento acompanhado por câmaras técnicas regionais envolvendo os poderes 

públicos municipais e estaduais, Universidades, associações comunitárias, ONGs e Ministério 

Público (SEMA, 2014). 

 

 

 

                                                           
25

 De acordo com a Lei nº 9.985/2000, que institui as Unidades de Conservação, esta categoria compreende o 

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000). 

 
26

 Trata-se da fonte de água doce superficial ou subterrânea utilizada para consumo humano ou desenvolvimento 

de atividades econômicas. As áreas contendo os mananciais devem ser alvo de atenção específica, contemplando 

aspectos legais e gerenciais (MMA, 2015). 
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Corroborando com o exposto, Leme (2007) ressalta que, 

Após o cadastramento das Unidades de Conservação e do licenciamento dos 

mananciais pela SUDERHSA e através da outorga de uso para 

abastecimento público, são atribuídos índices ambientais, no caso das 

unidades de conservação, ao potencial da biodiversidade de cada área assim 

como o grau de conservação que a unidade apresenta. No caso dos 

mananciais de abastecimento, o índice ambiental é calculado em função da 

área municipal dentro da bacia de captação e da quantidade e qualidade da 

água captada. Cálculo este que é realizado anualmente para redimensionar o 

percentual destinado ao município devido aos investimentos efetivados, 

traduzidos, sobretudo, pelo aumento da conservação dos elementos naturais 

e pela melhoria da qualidade da água e da vida da população de tais áreas. O 

fator ambiental do município é a soma dos dois índices ambientais, 

produzido por Unidades de Conservação e por Mananciais de Abastecimento 

(LEME, 2007, p. 197). 

 

Vale lembrar que a área de estudo apresenta diferentes formas de captação deste 

repasse, na qual Marmeleiro recebe recurso financeiro por seu território abranger o manancial 

de abastecimento na bacia do rio Marrecas, assim como Flor da Serra do Sul, que possui em 

seu manancial a nascente do rio Marrecas, além de uma Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) com 12,5 ha, classificada como uma categoria de unidade de conservação 

particular, na qual o proprietário, por ato voluntário destina a área para conservação. O 

município de Francisco Beltrão possui apenas uma unidade de conservação denominado 

Parque Ambiental Irmão Cirilo, localizado na área urbana com uma área de 14,63 ha.  

O Instituto das Águas do Paraná, por meio de oficio encaminhado a central de 

Curitiba, forneceu os valores do repasse de ICMS Ecológico por mananciais de abastecimento 

público destinado aos oito municípios que integram a região Sudoeste do Paraná, sob 

jurisdição do município de Francisco Beltrão no ano de 2013. Também foram fornecidas a 

tábuas de avaliações referentes ao ano 2012, 2013 e 2014 dos municípios de Flor da Serra do 

Sul e Marmeleiro
27

 (Tabela 5). A realização desta avaliação é que resulta no montante de 

recursos econômicos destinados à cada município. 

Os dados da tábua de avaliação referentes ao ano de 2015 ainda não foram 

disponibilizados, pois a avaliação das atividades será realizada no mês de abril de 2016. Já as 

atividades desenvolvidas foram solicitadas aos municípios e apenas Flor da Serra do Sul as 

encaminhou. 

 

 

                                                           
27

 Francisco Beltrão não possuem dados neste documento, pois a sua arrecadação quanto o ICMS Ecológico 

resulta apenas do Parque Ambiental Irmão Cirilo, e os valores são repassados por meio do Instituto Ambiental 

do Paraná (IAP). 
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Fonte: INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ (2015). 

Organização: ROSA, M. D. (2015). 
* Fss: Flor da Serra do Sul; * Mar: Marmeleiro. 

 

A partir da Tabela 5, pode ser constatado que, embora os valores expressivos, os 

municípios ainda precisam somar esforços quanto às atividades conservacionistas relativas à 

recomposição florestal e recuperação do solo, em especial nas áreas sujeitas de passivo 

ambiental.  

De forma geral, a educação ambiental apresenta as notas mais significativas junto à 

tábua de avaliação. No entanto, muitas das ações correspondem a datas pontuais. A este 

respeito, a Câmara Técnica ressalta em seu relatório que a administração pública deve 

intensificar as atividades da educação ambiental formais nas escolas, e especialmente a 

categoria informal que envolve a área da bacia, especialmente para as famílias proprietárias 

das terras por meio de vistas, reuniões e envolvimento de práticas conservacionistas. 

Ao realizar o detalhamento das atividades desenvolvidas via avaliação do ICMS 

Ecológico, cumpre assinalar que após trinta dias do resultado das avaliações, o município 

deve encaminhar a Câmara Técnica as metas de trabalho para o próximo ano, etapa inserida 

para valoração dos repasses oriundos do ICMS Ecológico.  

MODALIDADE NOTA 2012 NOTA 2013 NOTA 2014 

FSS* MAR*  FSS MAR FSS MAR 

1.Mata Ciliar/ cerca/ bebedouros 8,14 8,81 6,80 8,39 6,80 8,39 

2.Programa de Desenvolvimento Florestal 7,78 8,12 6,82 7,82 6,82 7,82 

3. Manejo e conservação do solo e estradas 6,92 6,80 6,00 6,86 6,00 6,86 

4. Combate ao uso de agroquímicos/orgânicos 6,35 6,61 5,95 6,29 5,95 6,29 

5. Recuperação de área de passivo ambiental 6,78 7,27 6,43 7,25 6,43 7,25 

6. Poluição Industrial 7,21 7,87 6,95 7,62 6,95 7,62 

7. Saneamento básico na área do manancial 7,71 8,10 7,00 7,62 7,00 8,12 

8. Poluição de dejetos de animais 7,42 8,17 6,66 7,74 6,66 7,74 

9. Educação Ambiental 8,94 8,88 7,68 8,83 7,68 8,83 

10. Efetivo funcionamento do Conselho de 

Meio Ambiente 

6,21 8,41 7,20 8,49 7,20 8,49 

11. Estrutura do Dptº./Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente 

7,28 7,64 5,97 8,08 5,97 8,08 

12. Projetos Desenvolvidos no município para 

preservação ambiental da bacia 

7,71 7,75 6,48 8,10 6,48 8,10 

Média Final 7,37 7,86 6,66 7,79 6,66 7,79 

Tabela 5 - Tábua de avaliação do ICMS Ecológico dos municípios de Flor da Serra do 

Sul e Marmeleiro no período de 2012 a 2014
1
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A Câmara Técnica envolve segmentos que tenham alguma relação com pesquisas e/ou 

atividades de conservação e preservação do meio ambiente, incluindo dentre os mais 

presentes: o Instituto Ambiental do Paraná (IAP); Companhia de Saneamento do Paraná 

(SANEPAR); Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IBAMA) Conselho 

Municipal de Meio Ambiente; Ministério Público e Universidades (incluindo a Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE), dentre outros órgãos da área ambiental.  

Os resultados destas avaliações são revertidos em valores que integram as receitas 

municipais. Por meio de informações cedidas pelo Instituto das Águas Paraná, os repasses 

financeiros arrecadados nos últimos três anos são significativos, como demonstra a tabela a 

seguir. 

 

Tabela 6 - Repasses do ICMS Ecológico aos municípios de Marmeleiro e Flor da Serra 

do Sul 2013 a 2015, em R$/Ano. 

Período Flor da Serra do Sul Marmeleiro 

2013 2.026.487,76 1.327.222,36 

2014 2.288.791,95 1.532.751,90 

2015 2.456.802,82 1.666.471,55 

Total R$ 6.772.082,53 4.526.445,81 

Fonte: INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ (2015). 

Organização: ROSA, M. D. (2015). 
 

Atualmente, Flor da Serra do Sul lidera o ranking em arrecadação anual dentre os 

municípios do Sudoeste Paranaense, somando R$ 2.456.802,82 (Dois milhões quatrocentos e 

cinquenta e seis mil, oitocentos e dois reais e oitenta e dois centavos), e Marmeleiro com R$ 

1.666.471,55 (Um milhão seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta e um reais e 

cinquenta e cinco centavos).  

Nota-se que essa arrecadação é bem expressiva, uma vez que os municípios possuem 

uma população relativamente pequena, com 4.726 e 13.900 habitantes, respectivamente 

(IBGE, 2010, s/p). 

O município de Flor da Serra do Sul realça a relevância destes recursos para aplicação 

nos setores da saúde, educação e rodoviário, além do emprego direto nas atividades de cunho 

conservacionista do manancial. Já o município de Marmeleiro institui uma lei específica, Lei 

Municipal nº 991/2009, que destina 50% dos recursos arrecadados pelo ICMS Ecológico 

impreterivelmente para ações na bacia do rio Marrecas. 

O Instituto das Águas do Paraná, órgão responsável pelo planejamento e execução de 

ações junto aos recursos hídricos, mapeou no ano de 2007 os municípios que arrecadam o 
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ICMS Ecológico e por meio do mapa 6 representam a importância deste pagamento por 

serviços ambientais no montante de sua receita total. 

 

Mapa 6 - Percentual do ICMS Ecológico nas receitas municipais do estado do Paraná 

Fonte: IPARDES, (2007). 

 

Por meio dos percentuais, nota-se que Flor da Serra do Sul apresenta significativa 

colaboração oriunda do ICMS Ecológico em sua receita, acima de 10%. Já Marmeleiro 

apresenta arrecadação entre 5 a 10% no montante do total de seus recursos anuais. 

Ao analisar de modo mais claro como serão implantados os trabalhos de educação 

ambiental, além do ICMS Ecológico serão contrastadas as leis que permeiam o ordenamento e 

expansão dos territórios municipais. Este conjunto de diretrizes estão definidos junto aos 

Planos de Recursos Hídricos e Planos Diretores, além do Plano de Contenção de cheias do 

município de Francisco Beltrão que detalha a área da bacia hidrográfica do rio Marrecas. 

Obviamente, o direcionamento destas políticas públicas influenciará diretamente na 

gestão dos recursos hídricos, levando-se em consideração que estes instrumentos devem 

auxiliar na construção de um diagnóstico local além de servirem enquanto base para o 

planejamento das ações relativas à conservação e educação ambiental na mesma conjuntura. 
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IV - INSTRUMENTOS DE REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO: PLANOS DE 

RECURSOS HÍDRICOS, PLANOS DIRETORES E PLANO DE CONTENÇÃO DE 

CHEIAS DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

MARRECAS 

 

É a partir da ação territorializada dos diferentes atores 

sociais, com seus distintos interesses, compreensões e 

necessidades, que se instauram os conflitos pela 

apropriação e usos do patrimônio natural, e se realizam os 

processos voltados para a gestão democrática do ambiente.  
Carlos Frederico Loureiro (2003, p.50). 

 

Inúmeros são os instrumentos de gestão ambiental que constituem o acervo 

obrigatório
28

 dos municípios, dentre eles, cita-se os Planos Diretores e Planos de Recursos 

Hídricos. Tais documentos formatam políticas que, em tese, deveriam nortear as ações que 

determinam o ordenamento territorial e direcionam a utilização dos recursos naturais, 

intervindo diretamente na vida das pessoas e no equilíbrio ecossistêmico. 

Corriqueiramente estes planos não são elaborados pelas equipes de profissionais dos 

municípios, mas advém da contratação de empresas que nem sempre conhecem a realidade 

local. Outra divergência frequentemente constatada nas administrações públicas é de que a 

mudança de gestão faz com que os planos se percam, mesmo sendo instrumentos que devem 

estar disponibilizados para consulta pública, pois servidores responsáveis pelo 

encaminhamento deste material acabam ao final do período da gestão (concomitantemente a 

chegada de novo pleito eleitoral e chegada de nova equipe administrativa) não arquivando-o 

junto ao acervo de documentos, ou não sendo devidamente destinado aos departamentos 

responsáveis para dar continuidade aos trabalhos por outras equipes. 

                                                           
28

 O Plano Diretor Municipal constitui-se enquanto instrumento político obrigatório por meio do Art. 41 contido 

no Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.257/2001. A princípio a obrigatoriedade compreendia apenas 

municípios com mais de 20 mil habitantes, entretanto, este instrumento normativo, tornou-se requisito para que 

recursos nas esferas federal e estadual fossem repassados aos municípios. Em nosso estado temos o exemplo, em 

que por meio do Decreto nº. 2.581/2004 foi definido que os convênios de financiamento serão firmados com os 

municípios que já dispor do Plano Diretor Municipal, em conformidade com o que prevê o Estatuto das Cidades. 

Já os Planos de Recursos Hídricos, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), 

disponibiliza em sua página eletrônica recomendações para a construção do Plano de Recursos Hídricos. Além 

disso, dispõe sobre o seu embasamento legal e objetivos, “Os Planos Municipais para a Gestão dos Recursos 

Hídricos elaborados pelos municípios, no âmbito do Estado do Paraná, atendem a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, criados pela Lei Federal n° 9.433 de 8 

de janeiro de 1997 e pela Lei Estadual n° 12.726 de 26 de novembro de 1999, que entre seus principais objetivos 

estão os de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água com qualidade adequada 

para seu uso; o uso racional e integrado dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável e, por 

último, a preservação e a defesa contra eventos hidrológicos críticos, quer sejam de origem natural, quer 

decorrentes do uso inadequado, não só das águas, mas também dos demais recursos naturais” (SEMA, 2015). 

 

http://www.pr.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=5849&indice=3&anoSpan=2000&anoSelecionado=1999&isPaginado=true
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Portanto, neste capítulo será abordada a legislação pertinente aos Planos Diretores 

Municipais (PDM) e o Plano de Contenção de Cheias do Município de Francisco Beltrão 

também será integrado à pesquisa, pois delimita a bacia do rio Marrecas, e trata das 

alternativas para minimizar a problemática das enchentes, com ações que permeiam os 

municípios de Flor da Serra do Sul e Marmeleiro situados a montante da bacia, envolvendo a 

delimitação territorial da presente pesquisa. 

Este instrumento apresenta inúmeras medidas mitigadoras para o controle desta 

problemática que constantemente assola a área de estudo. De igual forma, corrobora com o 

que está previsto na Política Estadual dos Recursos Hídricos, que dentre as suas diretrizes 

prevê em seu capítulo IV, inciso V “a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso 

do solo e o controle de cheias” (PARANÁ, 1999). 

Os Planos de recursos hídricos não serão discutidos em virtude dos três municípios 

não possuírem cópias para disponibilizá-los
29

. De acordo com informações do Instituto das 

Águas do Paraná os Planos foram encaminhados ao Ministério Público em Curitiba. 

Infelizmente as prefeituras não disponibilizaram as cópias alegando que não possuem a versão 

impressa e digital
30

.  

Certamente esses dados representam extrema relevância não apenas para o 

enriquecimento da presente pesquisa, mas para que os municípios direcionem as atividades 

para manutenção dos recursos hídricos. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 

disponibiliza em sua página eletrônica, por meio do documento intitulado por 

“Recomendações para a elaboração do Plano municipal de Gestão dos Recursos Hídricos”, 

inúmeras diretrizes aos municípios para a formulação deste documento. Dentre elas, vale 

destacar, 

A caracterização do território do município do ponto de vista social, 

econômico e ambiental, adotando a bacia hidrográfica e sub-bacias como 

unidades de planejamento; O estabelecimento de políticas e diretrizes 

orientadas à proteção das águas em sua jurisdição; A indicação de 

alternativas de aproveitamento e controle de recursos hídricos, a serem 

considerados no(s) plano(s) de bacia hidrográfica correspondente(s) (SEMA, 

2007). 

                                                           
29

 Foi requerido (no mês de junho de 2014) que os mesmos encaminhassem ofício para que o Instituto das Águas 

do Paraná solicitasse uma cópia junto a central em Curitiba. No mês de dezembro de 2014 foi solicitado 

diretamente ao Instituto das Águas Paraná o fornecimento dos planos de Recursos Hídricos dos três municípios 

envolvidos em nossa pesquisa, pedido reiterado no mês de agosto de 2015, quando nos foi informado que o 

documento se encontrava junto ao Ministério Público, não havendo cópias para nos fornecer.  

 
30

 Cogitamos a possibilidade de solicitarmos uma cópia dos Planos de Recursos Hídricos ao Ministério Público, 

entretanto, consideramos que a declaração de que não haveria nenhuma cópia dos planos em seus departamentos 

responsáveis poderia gerar algum tipo de problema para os departamentos de meio ambiente das administrações 

municipais de Flor da Serra do Sul e Marmeleiro, por isso, não realizamos a solicitação. 
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Os documentos mais acessíveis no contexto
31

 administrativo dos três municípios 

foram: as Leis do Plano de Contenção de Cheias de Francisco Beltrão e Plano Diretor.  A 

seguir, será realizada uma discussão que integra parte do quadro de leis previstas nos Planos 

Diretores Municipais de Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul e Marmeleiro implicando o 

uso e ocupação do solo urbano, juntamente com o Plano Municipal de Controle de Cheias e 

Drenagem Urbana e Rural. 

 Esta discussão tem por objetivo contrastar a estruturação destes instrumentos com a 

sua execução, no que tange a aplicabilidade da legislação que prevê a educação ambiental 

para estruturação das ações na manutenção dos recursos naturais, principalmente os da área 

rural, além de inserir os sujeitos no processo de construção de um espaço que assegura, ao 

menos em tese, o direito à cidade dentre tantas outras garantias aos munícipes, geralmente, 

não aplicadas ao coletivo. 

 

 

4.1.  PLANOS DIRETORES E PLANO DE CONTENÇÃO DE CHEIAS: EXIGÊNCIAS 

BUROCRÁTICAS OU INSTRUMENTOS NORTEADORES? 

 

O Plano Diretor de Francisco Beltrão foi instituído pela Lei municipal nº 3.300 em 06 

de novembro de 2006, designado como “instrumento normativo e orientador dos processos de 

transformação urbana e rural nos aspectos políticos, sociais, físicos ambientais e 

administrativos” (FRANCISCO BELTRÃO, 2006, p. 4). 

 A redação da mesma Lei aponta que, por conta de seu caráter norteador, o Plano 

Diretor irá orientar a elaboração do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento 

                                                           
 
31

 Assim como Flor da Serra do Sul, Marmeleiro também não dispõe de uma cópia do Plano de Recursos 

hídricos, e disponibilizou apenas a legislação referente ao Plano Diretor Municipal, por meio de seu site oficial. 

Quando questionados sobre a cópia digital ou impressa na íntegra, os funcionários alegam que este está na posse 

de outro setor, que também não dispõe do material quando verificamos com o departamento responsável. Um 

dos motivos que não apresentaremos dados mais expressivos sobre os Planos Diretores justifica-se pelo fato dos 

municípios também não ter disponibilizado o material solicitado por meio de ofício. Flor da Serra do Sul possui 

apenas uma cópia impressa dos projetos da legislação básica, possuindo somente um dos cadernos que dispõe 

sobre o uso e ocupação do solo municipal, incluindo alguns mapas. A cópia digital não se encontra na prefeitura, 

na qual os responsáveis alegam que por conta da mudança na gestão não lhes foi disponibilizada. Foi solicitado 

que o município entre em contato com a empresa contratada que elaborou o projeto para que as demais 

informações sejam descritas na presente pesquisa, entretanto a cópia não nos foi disponibilizada. As leis que 

serão aqui descritas, contemplam aquelas disponibilizadas no site oficial do mesmo município. Quanto ao 

município de Francisco Beltrão, o mesmo problema foi recorrente, no qual tanto o Plano dos Recursos Hídricos 

como o Plano Diretor não foram ainda disponibilizados. Segundo informações da Secretaria de Urbanismo, na 

página eletrônica do município, o PDM está passando por reformulações. Já o Plano de Contenção de Cheias foi 

disponibilizado em meio digital. 
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anual, para que os investimentos sejam destinados em ações prioritárias do planejamento nele 

elencados, sendo que neste processo serão contemplados tanto os agentes públicos como os 

agentes privados, assim também detalha a redação dos Planos Diretores de Flor da Serra do 

Sul e Marmeleiro. 

 É bem verdade que o Plano Diretor, deve ser apontado como um significativo avanço 

no planejamento das cidades em todo território nacional. As leis estabelecidas a partir deste 

instrumento possuem uma redação com excelente discurso em torno da organização 

socioespacial e direitos igualitários a população. Contudo, a prova cotidiana demonstra que 

essa legislação tida enquanto ideal se contrapõe a sua aplicabilidade. 

 A guisa de exemplo desta contradição pode-se citar alguns dos princípios e objetivos 

selecionados, contidos no Art. 6º da mesma Lei: 

(...) III - direito à cidade para todos, compreendendo: o direito à terra urbana; 

à moradia digna; ao saneamento ambiental com a preservação e recuperação 

do ambiente natural; à infra-estrutura urbana; a mobilidade, a acessibilidade 

priorizando o transporte coletivo público; aos serviços públicos; ao trabalho 

e ao lazer;  

IV - garantia às funções sociais da cidade e à função social da propriedade; 

(...) VII - participação da população nos processos de decisão, planejamento 

e gestão (FRANCISCO BELTRÃO, 2006, p. 5). 
 

 A incoerência pode ser sintetizada quando enfatizado o princípio que elenca o direito à 

cidade para “todos”, tendo em vista que este não pode se concretizar sem que os demais 

elementos subsequentes não sejam cumpridos, como segue o inciso III. Lembrando que, o 

direito à cidade é objetivo maior do Estatuto da Cidade instituído no ano de 2001, a partir da 

Lei Federal n˚10.257, que define a Política Urbana Nacional, além de contemplar as diretrizes 

para elaboração do Plano Diretor. 

 Para auxiliar esta compreensão, observa-se que, 

(...) a produção do espaço urbano funda-se, assim, na contradição entre a 

produção social da cidade e sua apropriação privada. A existência da 

propriedade privada da riqueza apoiada numa sociedade de classes e a 

constituição do espaço como valor de troca geram a luta pelo “direito à 

cidade” (CARLOS, 2013, p. 95). 
 

 Portanto, o direito à cidade é negligenciado por segmentos detentores do controle da 

terra urbana, que direcionam investimentos para valorização de áreas estratégicas para a 

especulação imobiliária. Infelizmente, o poder público municipal e demais órgãos estaduais, 

acabam tornando-se coniventes com essa exploração, por não exercerem devidamente suas 

funções de regulação e fiscalização.  

 Nesse meio tempo, a cidade expande-se desordenadamente resultando na proliferação 

de loteamentos, irregulares perante a legislação vigente, que em muitos casos, são aprovados 
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pelos órgãos competentes. Desta maneira, ocorrem a supervalorização de terrenos, supressão 

de áreas de proteção ambiental e a segregação socioespacial, na qual, muitas famílias passam 

a ocupar áreas de risco em encostas, ou ainda próximas aos corpos hídricos, permanecendo 

suscetíveis a ameaças de enchentes e deslizamentos. 

Estes elementos contemplam a negação mais explícita da função social da propriedade 

e da cidade, cabendo ao poder público municipal utilizar-se dos instrumentos urbanísticos 

previstos no Plano Diretor para garantir o direito equitativo para o coletivo. 

(...) a evidente interação entre regulação urbana e a lógica de formação de 

preços no mercado imobiliário é enfrentada através de dispositivos que 

procuram coibir a retenção especulativa de terrenos e de instrumentos que 

consagram a separação entre o direito de propriedade e potencial construtivo 

dos terrenos atribuído pela legislação urbana (...) (ROLNIK, 2001, p.5). 
 

 

Ainda tendo em vista o direito à cidade, podemos elencar contradições no zoneamento 

do solo urbano beltronense, instituído por meio da Lei Municipal nº 3.384/2007, atualmente 

alterada pela Lei nº 3710/2010, a qual “tem por finalidade estabelecer a modalidade e a 

intensidade do Uso do Solo, bem como a localização das atividades permitidas no Município 

de Francisco Beltrão” (FRANCISCO BELTRÃO, 2010, p. 3).  

Dentre as zonas estabelecidas, merecem destaque neste momento, a Zona Especial de 

Interesse Social (ZEIS), e as Zona de Proteção de Área Verde (ZPAV), Zona de Preservação 

Permanente (ZPP) e Zona de Restrição à Ocupação (ZRO), tanto pelo seu caráter social 

quanto ambiental. 

Em seu artigo Art. 21, a Lei de Zoneamento prevê que a Zona Especial Interesse 

Social “tem por objetivo garantir o acesso da população à habitação popular, tanto pela 

abertura de novas áreas habitacionais quanto pela regularização de ocupações irregulares” 

(FRANCISCO BELTRÃO, 2010, p.7).  

Por meio do mapa do zoneamento do município de Francisco Beltrão (MAPA 7), 

verifica-se a existência de um número reduzido de áreas da malha urbana destinadas à 

habitação social, além da designação de áreas próximas ao rio Marrecas, ou seja, Área de 

Preservação Permanente para esta finalidade, ou até mesmo, passíveis de alagamentos. 

Estas irregularidades ocorrem, ao mesmo passo em que loteamentos desconfiguram a 

cidade, fundindo malha urbana a áreas antes rurais, direcionando infraestruturas e recursos 
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num montante que as áreas de habitação populares desconhecem, e até mesmo, regularizando 

áreas que deveriam estar incluídas nas zonas com restrição de ocupação
32

. 

Essa realidade coincide com a autossegregação destacada por Corrêa (2013), em que 

membros de alto status financeiro, ao mesmo passo que detêm as melhores terras 

urbanizáveis, também possuem maior acesso a informações privilegiadas sobre a cidade e sua 

dinâmica, moldando o cenário urbano em seu benefício. 

Esta fisionomia da cidade caracteriza a expansão pensada do tecido urbano, não pelo 

poder público municipal através dos instrumentos do Plano Diretor Municipal, mas por 

segmentos que promovem a cisão social e econômica do espaço. Por isso,  

(...) as novas escolhas, aquelas realizadas pelas grandes incorporações 

responsáveis pela implantação das novas superfícies comerciais e de serviços 

não procuram a cidade, mas esperam e realizam ações para que a cidade e os 

citadinos as procurem (SPOSITO, 2013, p.77-78). 

 

Em meio a essa expansão, a população acaba buscando moradias e serviços com maior 

custo, substancialmente elevados pelo esquema que coordena o uso e ocupação do solo, em 

especial o urbano. Nesse panorama, a população carente provavelmente vai acrescer os 

índices do déficit e inadequação habitacional, ocupando áreas irregulares próximas aos corpos 

hídricos sem condições dignas, ou até mesmo, sendo segregadas a um conjunto habitacional 

distante dos equipamentos urbanos e comunitários. 

A delimitação das zonas prioritárias para determinados usos, como por exemplo a 

Zona de Uso Restrito ou a Zona de Preservação Permanente do município de Francisco 

Beltrão (Mapa 7), é essencial para que seja explicitada a negligência com que as mesmas são 

conduzidas pelo poder público municipal e segmentos privados, haja vista a sua relevância 

para preservação dos ecossistemas locais e manutenção dos recursos hídricos. 

                                                           
32

 Para melhor compreensão das zonas anteriormente elencadas, as seguintes definições estão contidas na Lei de 

Zoneamento Urbano: Art. 17- As Zonas de Preservação Permanente e o Setor de Parque são faixas de terreno 

destinadas à preservação ou reconstituição das matas ciliares ao longo dos cursos, das encostas e topos de 

morros. § 1º - Dentro das faixas que constituem os parques somente serão permitidas edificações que comportem 

os incrementos necessários, às funções de parque, cujo intuito maior é a preservação e a melhoria da qualidade 

de vida. § 2º - É dever do Poder Público Municipal, através dos órgãos competentes, o resguardo e a 

reconstituição das matas ciliares, auxiliado, se necessário pelas instituições Estaduais, Federais e Privadas.Art. 

18 - A Zona de Proteção de Áreas Verdes se constitui das áreas onde se permite o uso, desde que sejam 

preservados o relevo e a vegetação existente. Art. 19 – O Parque Linear do Marrecas é constituída pelas faixas de 

terreno destinadas à preservação ou reconstituição das matas ciliares ao longo do rio. Art. 20 – A Zona de 

Restrição da Ocupação corresponde às áreas com declividade acentuada, acima de 30%, e onde a ocupação deve 

ser monitorada com a exigência de laudo geológico, de forma a evitar problemas de erosão de encostas 

(FRANCISCO BELTRÃO, 2010, p. 7). 
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A conservação, em especial da vegetação destas áreas aliada à restrição de sua 

ocupação, amenizaria de forma significativa o agravante das enchentes ocorridas no 

município de Francisco Beltrão. Além disso, a manutenção destas áreas entraria em 

consonância com o que prevê o Código Florestal – Lei nº 12.651/2012, em seu inciso IV “é de 

responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração 

com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação 

nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais” (BRASIL, 2012). 

Da mesma forma o município de Flor da Serra do Sul, elenca em sua Lei nº 316/2007 

do Parcelamento do solo urbano, as áreas não passíveis de ocupação, em seu capítulo IV, 

II – áreas com vegetação considerada de preservação permanente, assim 

definida pelos órgãos ambientais competentes municipais, estaduais e 

federais, as quais deverão respeitar a todas as exigências estabelecidas pela 

legislação pertinente em vigor; 

IV – terrenos situados fora do alcance dos equipamentos urbanos, 

especificamente das redes públicas de abastecimento de água potável e de 

energia elétrica, salvo se atendidas as exigências dos órgãos competentes; 

V – áreas com declividade superior a 30% (trinta por cento); 

VI – áreas que possuam nascentes, mesmo os chamados “olhos d’água”, seja 

qual for a sua situação topográfica, num círculo com raio de 50,00m 

(cinquenta metros) contados a partir da nascente (FLOR DA SERRA DO 

SUL, 2007, s/p). 

 

Esta relação das áreas que devem ficar asseguradas por conta dos recursos hídricos 

também se estende aquelas que compreendem o manancial de abastecimento. Por não retratar 

em específico o meio rural, o Plano Diretor também deve ser estendido à estas áreas, haja 

vista a necessidade de cumprir a legislação vigente do Código Florestal, reestruturado pela 

sua última atualização no ano de 2012, por meio da Lei nº 12.651. 

O município de Marmeleiro possui uma legislação mais ampla quando se trata das 

questões ambientais. Por meio da instituição sua Lei nº 1.396/2007 que dispõe sobre o Plano 

Diretor de Uso e Ocupação do Solo deste município. Em sua descrição, esta Lei prevê, 

enquanto instrumento normativo e norteador, a melhoria da qualidade do meio ambiente e 

participação da população nas decisões no âmbito municipal. Mais uma vez o plano diretor 

enfatiza a participação da comunidade em sua promulgação. 

As ações relacionadas à educação estão inseridas na seção III, que estabelece a 

Qualificação ambiental e saneamento, na qual em seu inciso II designa “Motivar programas 

educacionais visando os devidos cuidados com o lixo domiciliar, a limpeza dos espaços 

públicos, o permanente saneamento dos cursos d’água e a fiscalização desses espaços” 

(MARMELEIRO, 2007, p.7). Aqui a educação ambiental propriamente dita não é citada, 

entretanto, subentende-se que esta deve ser alicerçada para que este objetivo seja alcançado. 
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Vale destacar que, diferente dos outros Planos Diretores, Marmeleiro elenca, em 

específico em sua Seção II intitulada como “Do Gerenciamento das Bacias Hidrográficas”, na 

qual o município propõe a cooperação com a gestão dos recursos hídricos, em consonância 

com a Política Estadual dos Recursos Hídricos. Os objetivos, inseridos no Art. 79, previstos 

neste gerenciamento designam em específico, 

I - Compor, participar e contribuir, no âmbito de sua competência, das 

instâncias do sistema estadual dos recursos hídricos, em especial, dos 

comitês de Bacias Hidrográficas e das unidades executivas descentralizadas; 

II - Promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em 

sua área de atuação; 

III - Participar da gestão do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos 

Hídricos em sua área territorial de atuação, com a cooperação das entidades 

estaduais responsáveis; 

IV - Manter cadastro de usuário de recursos hídricos, com a cooperação das 

entidades estaduais responsáveis (MARMELEIRO, 2007, p. 20). 

 

A bacia hidrográfica neste contexto é citada estrategicamente, dada a relevância que os 

recursos hídricos representam para a administração local em virtude da sua arrecadação por 

meio do ICMS Ecológico, presumindo a manutenção da qualidade ambiental de seu 

manancial de captação. Observa-se que a educação ambiental não é citada com veemência, 

nem compõe devida evidência dentro das ações propostas nos Planos Diretores, porém sem a 

sua ampla divulgação, este não se constituirá enquanto uma normativa inclusiva que prevê a 

participação constante da população.  

Notoriamente, sua construção geralmente abrange setores internos das prefeituras, ou 

ainda, contempla mais uma licitação na qual empresas que não conhecem a realidade local são 

contratadas para sua execução. Nesse processo, a população desconhece o significado, ou a 

finalidade dos Planos Diretores, que integram documentos que deveriam estar disponíveis 

para acesso público, pois interfere na vida de todos por delinear as ações daquele território. 

Corriqueiramente, as iniciativas educativas, inclusive as ambientais, são vistas com 

um olhar “biologizante” do ambiente ou ainda, como medidas meramente pontuais feitas em 

datas tidas como “comemorativas” correlatas à agenda ambiental dos municípios e demais 

esferas. No entanto, esse viés inofensivo não mais comporta a atual configuração política 

vivenciada, na qual a questão ambiental mesmo provida de reflexões das práticas sociais 

embasadas na promoção da sustentabilidade é vista como um mero discurso, diante do qual se 

amplia a fragilidade que a mesma possui quando confrontada com o setor econômico, cada 

vez mais fortalecido. 

Nesse contexto, a consciência do ambiente não recorta apenas o sentido do natural 

desvinculado do homem, mas sim a conjuntura das relações que compõe a sociedade inserida 
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neste meio. De igual forma, essa consciência faz com que ocorra a transformação de 

informações em conhecimentos, valores e atitudes, a partir de um processo contínuo de 

aprendizagem para emancipação política dos sujeitos, em especial, para que estes possam 

tomar conhecimento dos instrumentos legais que podem vir a transformar sua realidade. 

Atentando para esta questão, Loureiro (2012), afirma que a educação ambiental ainda 

é estigmatizada no âmbito de seu emprego nas políticas e programas a serem desenvolvidos: 

(...) vista como um componente (secundário) dentro de grandes programas 

governamentais de recuperação ambiental – esse entendimento também é 

ainda muito comum, não a reconhecendo como um eixo estruturante 

necessário de ser inserido em diálogo com os demais eixos desde o momento 

da concepção e planejamento de tais programas e projetos (LOUREIRO, 

2012, p. 82). 

 

Portanto, entende-se que a educação ambiental, seja ela formal ou não formal, apesar 

de inserida em vários projetos governamentais e não governamentais, ainda precisa compor 

devido respaldo para que se efetive uma real participação e aproximação social nas políticas 

públicas, estimulando a apreensão da realidade para que se promova a função social da 

cidade, envolvendo tanto o meio urbano como o rural. 

O Plano Diretor do município de Francisco Beltrão dispõe de um quadro de leis que 

norteiam a aplicação de recursos financeiros municipais; a ampliação da malha urbana; uso e 

ocupação do solo, bem como a manutenção dos recursos naturais, dentre outras normativas 

para que seja efetivada uma correta gestão do território, que por sua vez, deveria ser planejada 

em prol da coletividade. 

Dentre estas normas, os Princípios e Objetivos previstos na Lei nº 3.360/2007 que 

intitula o Código Ambiental e dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente, inserido 

no Art. 3º do Capítulo II, descreve que: 

Para o cumprimento do disposto no Artigo 30 da Constituição Federal, no 

concernente ao meio ambiente, considera-se como de interesse local: 

I. A adoção, no planejamento da cidade, de Normas de Desenvolvimento 

Urbano compatíveis com a proteção ambiental, a utilização adequada do 

espaço territorial do solo, do ar, da água e dos recursos naturais 

(FRANCISCO BELTRÃO, 2007, p. 3). 

 

Ou seja, esta política prevê uma gestão integrada no que diz respeito ao 

desenvolvimento territorial inerente aos elementos que o compõe. No entanto, percebemos 

uma contradição no arranjo espacial atual, com o direcionamento de infraestruturas com 

padrões de uso dos solos diferenciados, afetando diretamente tanto a conservação dos recursos 

naturais como a qualidade de vida da população beltronense. 
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A mesma lei supracitada também dispõe sobre a educação ambiental, alegando que a 

mesma se torna “instrumento indispensável para atingir os objetivos de recuperação e 

preservação ambiental”, enfatizando que o município implantará mecanismos para realização 

de programas de cunho ambiental (FRANCISCO BELTRÃO, 2007). 

Além do Plano Diretor Municipal, que prevê inúmeras diretrizes para o planejamento 

da expansão das cidades, o Plano de Controle de Cheias e Drenagem Urbana e Rural de 

Francisco Beltrão traz em seu escopo a elaboração de um arranjo de medidas estruturais
33

 e 

não estruturais
34

 para um problema específico: o controle das enchentes.  

 

Quadro 3 - Síntese do arranjo das medidas de controle de cheias e eventos climáticos 

críticos para bacia hidrográfica do rio Marrecas. 

MEDIDAS ESTRUTURAIS 

Controle na fonte  

 

Implantação de terraços agrícolas nas áreas rurais;  

Implantação de caixas de detenção nos lotes (com ou sem reuso de água);  

Incentivo ao uso de pavimentos permeáveis.  

Microdrenagem  

 

Adequação de estradas rurais com caixas de retenção; 

Reservatórios de amortecimento ou caixas de detenção nas vias pública;  

Adequação da rede de águas pluviais; 

Recomendações e normatização para o dimensionamento hidráulico futuro 

da rede de condutos (ruas, sarjetas, bocas-de-lobo e galerias). 

Macrodrenagem  

 

Bacias e reservatórios de regularização de vazões com armazenamento 

para uso múltiplo das águas (irrigação agrícola). 

MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS 

Zoneamento Zoneamento de áreas de risco (fundos de vale): não edificável (alto risco), 

edificável com restrições (médio risco) e edificável (baixo risco); risco de 

rompimento de barragens (remoto). 

Monitoramento de cheias e 

sistema de alerta  

Implantação de régua limnimétrica, integração com sistemas estadual e 

federal de prevenção e alerta a eventos climáticos e hidrológicos e 

estruturação da defesa civil.  

Educação ambiental e 

tecnológica 

 

Com foco na disposição de resíduos e entulhos, não ocupação de áreas de 

risco e uso adequado do solo urbano e rural. 

Incentivos econômicos  Crédito e isenções fiscais, pela adoção de medidas sinérgicas ao controle de 

cheias, ou para o atendimento da legislação municipal. 

Fiscalização  Conformidades com o Plano de Diretor.   Continuação do quadro 3 na página seguinte 

                                                           
33

 Representam um arranjo de medidas que envolvem obras, no caso do Plano de Contenção de cheias são 

“prioritárias as medidas que seguem o caminho das águas, ou seja, as que estão localizadas de montante para 

jusante, coadunando com o princípio de priorização das medidas de controle na fonte, assim como, do ponto de 

vista da economicidade e perpetuidade dos investimentos, as medidas não estruturais, destacadas aquelas 

relacionadas ao comportamento da população quanto ao uso do solo e o planejamento” (IGUASSU, 2012, p. 54). 

 
34

 São medidas não estruturais todas aquelas que não implicam em obras diretamente. No âmbito do Plano de 

Contenção de Cheias envolvem a conscientização e educação, planejamento, zoneamento, monitoramento, 

normatização, dentre outras, como demonstra o quadro 3. 
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Legislação  Adequação da Legislação Municipal, quanto a: ocupação adequada do solo, 

impermeabilização, implantação das medidas de controle na fonte, 

destinação adequada de resíduos entulhos, padrões construtivos compatíveis 

com eventos climáticos extremos, desobstrução do escoamento pluvial.  

Gestão  Criação do consórcio intermunicipal para a gestão dos programas. 

Fonte: IGUASSU (2012). Reorganizado por: Rosa, M. D. (2015). 

 

 

Antes de elencar as medidas nãos estruturais, deve-se atentar que as mesmas possuem 

“(...) caráter preventivo, com a finalidade de evitar o aumento de vazões, e envolvem 

normatização e regulamentação do uso e ocupação do solo; códigos de obras; educação 

ambiental (...)” (GORSKI, 2012, p. 100). Embora esta medida não implique em obras 

diretamente, as mesmas são essenciais para que aconteça a aproximação da população com os 

projetos desenvolvidos, através da efetivação de atividades formativas, inserindo os sujeitos 

em uma real execução democrática das ações. 

Portanto, a união destas atividades prevê o auxílio no desenvolvimento articulado 

entre técnicas da engenharia com ações de cunho educativo e participativo da comunidade, 

aliada as normativas previstas no Plano Diretor Municipal, para que sejam minimizados os 

impactos ocasionados pelas enchentes que acarretam sucessivos transtornos e prejuízos à 

população. 

Dentre as ações não estruturais, destacaremos a educação ambiental, na qual está 

prevista a participação da comunidade no processo de gestão ambiental, bem como a 

efetivação de políticas públicas com a inserção de projetos, “incluindo-se a implementação de 

instrumentos de controle, educativos, econômicos e técnicos” (IGUASSU, 2009, p.85). 

Corroborando com o exposto, o mesmo documento ressalta também que,  

No tocante às cheias urbanas, mesmo que as medidas estruturais tenham 

impacto positivo e gerem certo conforto, é imprescindível uma mudança de 

comportamento consciente por parte dos cidadãos. Uma vez a população 

compreenda e incorpore novos comportamentos em relação aos recursos 

hídricos, à ocupação do solo e na gestão dos resíduos, ações onerosas do 

poder público são dispensáveis. Em ações relacionadas à cidadania e 

educação em meio ambiente e saúde pública (além de outras áreas), não há 

estrutura ou recursos públicos suficientes que resolvam de forma eficaz os 

problemas da comunidade senão os próprios cidadãos (IGUASSU, 2009, p. 

73). 

 

Em consonância com o citado, a educação ambiental prevê a mudança de 

comportamento por parte dos cidadãos, porém, deve-se lançar mão de questionamentos acerca 

da responsabilização de “todas” as pessoas diante das alterações ocorridas no ambiente 

vinculadas as cheias. Por isso, em meio ao cenário em que se desenvolve a expansão 

territorial, qual o segmento é verdadeiramente responsável pelo agravamento das enchentes 
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no município? Ou ainda, qual parcela da população deve arcar com o ônus dos recursos 

insuficientes, na verdade mal geridos e/ou direcionados pelo poder público?   

Dessa forma, salienta-se a importância de tecer um paralelo entre o Plano Diretor 

Municipal e o Plano de Contenção de Cheias, ressaltando a divulgação destes instrumentos 

para a população. Nesse momento cabe ao processo educativo a contribuição para a 

reconstrução de caminhos na tomada de consciência individual e coletiva. 

Neste cenário, a educação ambiental deve ser empregada como práxis educativa, 

estimulando uma visão crítica acerca das normativas já dispostas, participando de sua 

reestruturação. Enquanto estes instrumentos, tidos como participativos e democráticos, não 

forem amplamente divulgados, a comunidade não terá conhecimento de como e quando lutar 

e reivindicar por seus direitos, constatando que o poder público tem o dever de orientar o 

crescimento do município e investir na infraestrutura urbana em prol do coletivo, ao invés de 

ser conivente com a segregação sócio espacial. 

Dentre as medidas não estruturais previstas no neste Plano, foi elencada a proposta de 

criação de consórcio intermunicipal para a gestão dos programas apresentados, dada à 

localização geográfica da bacia do Rio Marrecas, envolvendo os municípios de Flor da Serra 

do Sul e Marmeleiro, fazendo dessa forma, a sua gestão integrada, articulando o planejamento 

urbano com o gerenciamento hídrico local. 

Embora o Plano de Controle de Cheias demande inúmeras alternativas para uma 

intervenção para o controle das enchentes, até o momento, o município de Francisco Beltrão 

em parceria com o governo do Estado, investiu apenas na dragagem de trechos dos rios na 

área urbana. Essa medida higienista não foi suficiente diante do recorrente número de 

enchentes acometidas desde a implementação desta ação. Portanto, nenhuma das ações 

previstas no Plano foram executadas. 

Como está descrito no Quadro 3 (p. 88), as medidas de controle de inundações que 

estabelece ações estruturais contemplam o manejo e conservação do solo e da água para 

reduzir as enxurradas nas áreas agrícolas; adequação de estradas e vias de acesso; implantação 

de bacias de regularização; controle na fonte para regularização das vazões de águas pluviais 

na área urbana e adequação da rede pluvial (IGUASSU, 2012). 

Lembrando que os eventos relativos às enchentes, não devem ser correlacionados 

apenas ao aumento do índice pluviométrico, mas sim as inúmeras irregularidades presentes 

em decorrência da falta de planejamento do uso e ocupação do solo. 

Nesse contexto, podemos observar a amplitude da área de abrangência das enchentes 

no município de Francisco Beltrão por meio da Imagem 1, fornecida pela Secretaria de 
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Assistência Social de Francisco Beltrão (2014). A mesma demonstra um dos sucessivos 

eventos ocorridos no mês de maio de 2014, momento em que o município decretou estado de 

emergência, onde mais de 500 famílias perderam seus bens e necessitaram ser retiradas de 

suas casas. Sendo que no final do mês de junho parte dessas moradias novamente foram 

atingidas pela cheia. Por meio da imagem podemos ainda observar ocupações irregulares 

localizadas na área do leito maior do rio Marrecas. 

 

 

Imagem 1 – Vista aérea parcial do Bairro São Miguel e Alvorada no município de Francisco 

Beltrão/PR. 
Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social de Francisco Beltrão (2014). 

 

 

 

Infelizmente este evento foi sucedido de outras inundações entre 2014 e 2016. 

Denotando a ausência ou insuficiência entre as ações na bacia do rio Marrecas 

No escopo do texto do Plano de Contenção de Cheias atenta-se para que seja efetivada 

uma ação de planejamento integrada, que envolveria além de Francisco Beltrão, os 

municípios à montante da bacia hidrográfica do rio Marrecas: Flor da Serra do Sul e 

Marmeleiro. Outro ponto destacado diz respeito à conexão deste instrumento com os Planos 

Diretores Municipais, devendo ser integrado aos inúmeros setores relacionados ao 

planejamento de desenvolvimento urbano e rural. 
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Essa integração ainda não foi prevista na revisão do Plano Diretor realizada, no ano de 

2015, que se realizou sem a ampla divulgação para com a população prevista neste 

instrumento, tido como amplamente “participativo”.  

Por meio destas discussões podemos apontar que tanto o Plano Diretor como o Plano 

de Contenção de Cheias, oferecem uma vasta gama elementos para discussão acerca da 

questão da conservação dos recursos naturais, em específico a água que, neste momento, não 

foram abordados em sua totalidade.  

Convém também ressaltar a necessidade de tecer uma leitura paralela dos Planos 

Diretores Municipais junto ao Plano Municipal de Controle de Cheias e Drenagem Urbana e 

Rural, inserindo este à legislação dos municípios de Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul e 

Marmeleiro, para que as atividades que preveem medidas mitigadoras das enchentes e demais 

atividades para gestão ambiental integrada, cooperem na manutenção dos recursos hídricos 

com maior eficiência. 

Da mesma forma, devemos atentar para o fato de que a responsabilização do ônus 

derivado dos impactos socioambientais e econômicos não corresponde igualitariamente a toda 

população, como impera o discurso no senso comum. Sejam eles ocasionados pelas 

enchentes, ocupações irregulares, supressão das áreas de preservação permanente, entre 

outros. Estes condicionantes derivam do investimento de recursos públicos para setores 

privados que proporcionam um novo formato do território. 

Além dos Planos que conduzem o ordenamento territorial dos municípios integrantes 

da área de estudo, para uma melhor compreensão da proposta a gestão intentada, o capítulo 

seguinte descreve as ações desenvolvidas vinculadas ao ICMS Ecológico nos municípios de 

Flor da Serra do Sul, Marmeleiro e Francisco Beltrão. Além de reunir as entrevistas junto as 

Instituições nas esferas estadual e municipal, bem como os agricultores que possuem suas 

propriedades nas áreas de manancial de abastecimento público. 
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CAPÍTULO V - AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VINCULADAS AO ICMS 

ECOLÓGICO  

 

Afirmar que a vida física e espiritual do homem e a 

natureza são interdependentes significa apenas que a 

natureza se inter-relaciona consigo mesma, já que o homem 

é uma parte da natureza. 
                                                                            Karl Marx (Manuscritos econômico-filosófico de 1884). 

 

Para obter informações sobre as ações implementadas a partir do repasse financeiro do 

ICMS Ecológico foi elaborado um roteiro de entrevista com questões aberto-dissertativas 

utilizando-se de gravador para registro, aplicada junto aos responsáveis das Secretarias 

Municipais de Meio Ambiente nos municípios de Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul e 

Marmeleiro no início do segundo semestre de 2014. 

Nos municípios de Flor da Serra do Sul, Marmeleiro e Francisco Beltrão os 

responsáveis pelas informações ocupam funções diretamente vinculadas à execução de ações 

ligadas aos royalties ecológicos. Sendo que o primeiro disponibilizou informações por 

intermédio dos profissionais lotados na Secretaria Ambiental na função de Técnico Agrícola e 

Diretora de Departamento de Educação Ambiental; Marmeleiro através do Chefe de Divisão 

de Resíduos e Chefe de Divisão de Meio Ambiente e, Francisco Beltrão por meio de Técnica 

Administrativa, que por sua formação exerce também a função de Bióloga. 

O município de Flor da Serra do Sul além de uma unidade de conservação classificada 

como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), também abriga em seu território o 

manancial de abastecimento público, responsável pela maior arrecadação de maiores 

quantidades de recursos financeiros. Por isso, quando indagados sobre a importância que o 

ICMS Ecológico representa para o município, os responsáveis alegaram que este recurso é 

essencial, não apenas pelas ações diretas na conservação do meio ambiente, mas também pelo 

fato deste repasse ser distribuídos nos demais setores, tais como: saúde, educação, rodoviário, 

agricultura e meio ambiente. A fala a seguir explicita importância desta distribuição: 

(...) Esse recurso é essencial, pelo fato de nosso município possuir nascentes 

no rio Marrecas e não pode ter indústrias, atividades que poluam (...) 15% 

vai para a saúde, 25% para a educação, por isso que somos 10 em saúde e 10 

em educação e conseguimos fazer um trabalho bom nesse sentido. Outra 

parte do recurso vai para outras secretarias e grande parte fica na secretaria 

de meio ambiente (...) (Diretora de Meio Ambiente de Flor da Serra do Sul). 

 

Lembrando que o ICMS Ecológico representa valor significativo na arrecadação 

municipal desde o ano de 2003, quando foi constituído oficialmente o manancial de 
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abastecimento, demonstrando a relevância desta destinação para os demais setores que atuam 

diretamente na qualidade de vida da população. O valor total da arrecadação não foi fornecido 

neste primeiro momento pelo município, entretanto, os valores nos foram repassados por 

intermédio do Instituto das Águas, como citado no primeiro capítulo, Flor da Serra do Sul 

lidera o ranking, com arrecadação de R$ 2.026.487,76 (Dois milhões vinte e seis mil, 

quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) anuais (ÁGUAS PARANÁ 2015). 

De igual forma, no município a arrecadação do ICMS Ecológico representa percentil 

importante da arrecadação municipal, por isso, em entrevista, o  representante institucional da 

prefeitura municipal de Marmeleiro ressalta a importância deste recurso, pontuando que o 

mesmo também é dividido entre os demais setores, além de sua aplicação direta na área do 

manancial através do Departamento de Agricultura.  

Pelo fato da variação anual dos valores arrecadados com o ICMS Ecológico, o mesmo 

também não foi fornecido pelos entrevistados que afirmaram que esta arrecadação 

corresponde a 18% da receita proveniente da esfera estadual. Outro fator destacado por este 

município foi à instituição de uma Lei municipal descrever a lei nº 991/2009 que destina 50% 

dos recursos arrecadados pelo ICMS Ecológico especificamente para ações na bacia do rio 

Marrecas. O município de Marmeleiro é beneficiado pelos royalties ecológicos desde 1996, 

período em que elaborou projeto referente à área destinada para o manancial de 

abastecimento. 

Em entrevista, a representante da Secretaria de Meio Ambiente de Francisco Beltrão 

também ressaltou a importância do repasse e a intenção em adequar a área do Parque 

Ambiental para obter um “maior retorno” financeiro, visando executar as ações necessárias 

para que esta unidade de conservação seja preservada e administrada adequadamente. 

Diferentemente dos demais, Francisco Beltrão recebe um valor menos significativo por se 

tratar apenas de uma unidade de conservação e não um manancial de abastecimento público. 

Na sequência, os entrevistados falaram sobre as ações implementadas pelos 

municípios para utilização do recurso proveniente do ICMS Ecológico, sendo que ambos 

apresentaram inúmeras atividades diretamente relacionadas à recuperação dos recursos 

hídricos da bacia.  

Ilustrando elementos vinculados as falas do responsável de Flor da Serra, foi 

disponibilizado pela Secretaria de Meio Ambiente do município de Flor da Serra do Sul, o 

relatório dos trabalhos realizados na área ambiental decorrentes da avaliação dos mananciais 

de abastecimento público (a qual o município é submetido anualmente). Este, pontua as 
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principais ações executadas dentro do plano ambiental sustentável elaborado no ano de 2013, 

em virtude da tábua de avaliação da Câmara técnica de avaliação do ICMS Ecológico. 

Em sua redação, o documento descreveu ações realizadas em prol da recomposição da 

diversidade florística, proteção de rios, córregos, nascentes, além da formação de corredores 

biológicos para a reestruturação da fauna, visando à preservação e a utilização racional dos 

recursos naturais. Estas atividades, de acordo com o mesmo documento, envolvem segmentos 

como o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Companhia de Saneamento do Paraná 

(Sanepar), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IBAMA), Conselho 

Municipal de Meio Ambiente, Ministério Público, dentre outros órgãos da área ambiental.  

Ao final destes relatórios, o município estabelece metas a serem desenvolvidas nos 

anos consecutivos, etapa também avaliada para valoração da concessão de subsídios oriundos 

do ICMS Ecológico. A seguir, estão descritas no quadro 04 as principais atividades 

desenvolvidas. 

 

Quadro 04 - Trabalhos realizados na área Ambiental no município de Flor da Serra do 

Sul conforme a Tábua de Avaliação de Mananciais de Abastecimento público – (ano de 

referência 2013) 

Atividades desenvolvidas 

Distribuição de mudas nativas  Propriedades rurais e escolas. 

Manejo do solo e proteção da 

água 

 

Conservação em 24 (vinte e quatro) propriedades rurais;  

Readequação de 16 Km (dezesseis) de estradas;  

Proteção de 20 (vinte) fontes;  

Construção de 15 (quinze) módulos sanitários em diversas comunidades; 

Complementando estas atividades; 

Construção de 22 (vinte e dois) abastecedouros comunitários até 2013*; 

Horta Orgânica. 

Educação ambiental 

 

 

 

 

 

 

Palestras e visitas com Professores e alunos das Escolas. Continuação  da 

abertura  das trilhas  com a colocação de placas educativas servindo de 

orientação para visitantes; 

Semana do Meio Ambiente foram realizados diversos trabalhos e tarefas 

tais como: Palestras com professores e alunos do Ensino fundamental e 

médio do Colégio Estadual Barão do Rio Branco; 

Gincana Ambiental com Idosos; 

11º Gincana Ambiental com os jovens. 

Disposição dos resíduos sólidos  

 

Instalação de 04 (quatro) lixeiros na cidade com destino reciclável e 

orgânico, até o momento um total de 25 (vinte e cinco). 

Empresa responsabilizada pela coleta realizada  3 (três) vezes por semana. 

O lixo reciclável é coletado 4 (quatro) vezes por semana por uma família  

responsável pela coleta e separado diariamente assim viabilizando com a 

venda do material para outras empresas. 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Flor da Serra do Sul (2013). 

Organizado por: ROSA, M. D (2015). 

* Os 22 abastecedouros foram distribuídos até 2013 e não apenas neste ano. 
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No ano de 2013 não foi executado o trabalho de construção de cercas, no entanto, a 

área isolada por esta ação até o ano de 2012 soma 261.938 ha, cerca de 92,7 Km lineares. 

Aliada a esta ação, foram distribuídas centenas de mudas para auxiliar na recomposição 

florestal, bem como, a proteção de rios, córregos, nascentes e a formação de corredores 

biológicos. Também foi realizada a entrega de mudas nativas nas escolas do município. 

  

 
 

 

 

De acordo com a entrevista realizada em Flor da Serra do Sul, as ações voltadas para a 

educação ambiental  foram em partes, realizadas envolvendo a área da Reserva Particular de 

Patrimônio Natural (RPPN), destinada para palestras e visitas com professores e alunos das 

Escolas Municipais e Estaduais.  

 

 

Imagem 2 - Viveiro Municipal de Flor da Serra do Sul. 

Fonte: Pref. Munic. Flor da Serra do Sul (2013). 

Imagem 3 - Manutenção das cercas de propriedades 

rurais no manancial de abastecimento de Flor da 

serra do Sul. 

Fonte: Pref. Munic. Flor da Serra do Sul (2013). 

Imagem 4 - Horta Orgânica. 

Fonte: Pref. Munic. Flor da Serra do Sul (2013). 

Imagem 5 - Trilhas ecológicas na RPPN de Flor da 

Serra do Sul. 

Fonte: Pref. Munic. Flor da Serra do Sul (2013). 
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Além das atividades desenvolvidas nesta unidade de conservação, o município 

desenvolveu ações durante a semana do Meio Ambiente, na qual foram realizados diversos 

trabalhos e tarefas com professores e alunos do Ensino Fundamental e Médio do Colégio 

Estadual Barão do Rio Branco, buscando incentivar a conscientização dos mesmos. 

Também, realizou-se a Segunda Gincana Ambiental com os jovens do município, a 

Primeira Gincana Ambiental com idosos, trilhas ecológicas, coleta de lixo na cidade, 

envolvimento com o Programa Horta Orgânica, que é uma parceria entre a Assistência Social 

e Secretaria de Meio Ambiente, e ainda, plantio de mudas de flores nas comunidades rurais, 

visando a integração e conscientização da população local. 

Quando questionados sobre a metodologia da educação ambiental, a encarregada pelo 

mesmo departamento salienta: 

A gente ensina a importância da preservação da mata, dos animais e tudo 

que se relaciona ao meio ambiente, e lá a gente consegue mostrar pra eles 

que meio ambiente não é só sistema de florestas, e que o meio ambiente faz 

parte de um todo da vida do ser humano (Diretora de Meio Ambiente de Flor 

da Serra do Sul). 

 

Destaca-se que essa compreensão se estende para com as relações entre sociedade, 

educação e o meio ambiente, onde a educação ambiental constitui-se como prática política por 

integrar o processo educativo juntamente com a questão ambiental. Esta por sua vez, deverá 

ser pautada no diálogo a vista dos desafios impostos para que seja alcançada a emancipação 

dos sujeitos, e redesenhar os caminhos metodológicos a serem seguidos para aliar a realidade 

social e cultural com as mudanças necessárias para uma apropriada gerencia dos recursos 

naturais e da vida humana. 

O relatório das atividades desenvolvidas por meio do emprego do ICMS Ecológico, 

sintetizado no quadro 4, descreve em suas considerações finais, 

Com muito esforço e vontade todas as atividades foram realizadas com 

sucesso sendo que houve participação de outras secretarias, onde todas 

trabalharam em parceria principalmente durante a Semana do Meio 

Ambiente e Semana da Árvore. Foram distribuídas um bom número de 

mudas de árvores nativas retratando que estamos no caminho certo, e que a 

conscientização em anos anteriores está surtindo os resultados esperados, 

pois a procura por mais informações referentes ao Meio Ambiente e a maior 

preocupação com aplicação de agrotóxicos são fatores extremamente 

positivos (Secretaria de Flor da Serra do Sul, 2013). 

 

 

As ações relatadas pelo município de Flor da Serra são importantes uma vez que 

demonstram resultar de certo acúmulo de investimentos na área ambiental, principalmente no 

que tange a educação ambiental. 
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Processo semelhante foi observado no município de Marmeleiro, por isso serão 

elencadas algumas falas dos responsáveis pelo Departamento de Meio Ambiente do município 

de Marmeleiro. Nesse contexto, podemos observar que a educação ambiental se destaca 

dentre as ações desenvolvidas na área ambiental no município de Marmeleiro. Fato observado 

tanto no Relatório do Programa Municipal de Recuperação e Preservação dos Recursos 

Hídricos da Bacia do Rio Marrecas (sistematizado no quadro 5), que tem como base o ano de 

2012, quanto nas falas realizadas pelos responsáveis das atividades concernentes ao ICMS 

Ecológico, durante a entrevista em 2015. 

 Cumpre assinalar que a educação ambiental foi, dentre os instrumentos utilizados para 

manejo da área de manancial, aquele que mais elevou a nota obtida na tábua de avaliação das 

ações no ano de 2012, analisada pela Câmara técnica competente que encaminha o resultado 

oficial ao município por meio do Instituto das Águas do Paraná. Sendo que estes dados foram 

revertidos em royalties ecológicos para a continuidade das ações previstas para o ano de 2013. 

Algumas destas ações são detalhadas como demonstra as falas a seguir, quando questionados 

sobre a forma com que a educação ambiental é empregada no processo de conservação das 

áreas do ICMS ecológico. 

(...) têm vários aspectos hoje da gente trabalhar a educação ambiental (...) 

visando a palavra educação ambiental muitas pessoas pensam que vou 

educar, vou passar conhecimento para as crianças, mas hoje a gente sabe que 

não é só isso, então é claro que é importante (...) todo o perímetro urbano a 

gente trabalha conscientização tanto a questão dengue, lixo, águas, árvores, 

todas as datas comemorativas é feito alguma coisa, vários trabalhos que tem 

um repensar diferente no aspecto para as crianças. Tem escolas que já estão 

sendo montadas apostilas, no final do ano elas trazem para nós ver, com 

desenhos, textos, dissertações, paródias, poemas da área ambiental, histórias 

em quadrinhos, tanto na coleta de lixo, vista aterro, enfim o básico é feito. 

(...) temos vários projetos em parceria com a UTFPR nas microbacias, para 

avaliar a qualidade na microbacia do rio Água Verde, que é a microbacia 

inicial do Marrecas, onde tem as principais nascentes. Tem também o 

trabalho de qualidade de águas no rio Marmeleiro, em todo seu percurso. E 

dentro desse aspecto que, a gente avalia de que forma o agricultor está vendo 

isso, de que forma ele está compreendendo.  A gente começou uma parceria 

do meio ambiente com a vigilância sanitária para avaliar proteção de fontes 

feitas o ano passado com recursos do Governo do Estado (...) projetos para 

analisar a qualidade das águas, dentro desse aspecto, a gente vai lá, conversa 

com o agricultor, entrega o panfleto pra ele, pergunta, faz um questionário 

básico de quanto tempo tem a propriedade, qual agrotóxico mais utiliza, o 

que ele faz com o lixo, onde é a fossa, enfim um apanhado geral do 

saneamento, e no final a gente vai lá e faz a coleta da água (...) 

posteriormente realizada a coleta da água a gente vai transformar tudo isso 

em dados e vai voltar lá, a água do senhor tem x de contaminação, ou a água 

está boa dentro das normas de potabilidade do Conama, vai passar pra ele 

que a água está potável, está preservado e dar os parabéns (Chefe de Divisão 

de Resíduos e Chefe de Divisão de Meio Ambiente de Marmeleiro). 
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A partir deste trecho, podemos observar que a educação ambiental, segundo os 

responsáveis, não fica restrita a atividades pontuais executadas apenas em datas tidas como 

“comemorativas” dentro da agenda de ações ambientais. O trabalho de educar compõe a 

educação ambiental formal, inserida nas escolas, além da execução de projetos em parceria 

com a Universidade (UTFPR) junto aos agricultores que a possuem suas propriedades no 

manancial de abastecimento público que arrecada o ICMS Ecológico e são, 

consequentemente, incentivados e cobrados para que as medidas de preservação sejam 

efetivadas, fortalecendo a educação ambiental não formal. Além da realização de trabalhos 

em parceria com outros departamentos municipais, como a vigilância sanitária. 

 

Atividades desenvolvidas pelo departamento de Meio Ambiente 

Incremento de Mata 

Ciliar  

10.886 metros de cercas- 32,6 ha. 

Programa de 

desenvolvimento 

florestal 

Distribuição de 42.322 mudas nativas diversas, beneficiando 87 agricultores. 

Mapeamento da microbacia da Água Verde 50 propriedades, em área total de 

1.750 ha.  

I Seminário Ténico-Científico “Preservação dos Mananciais de Abastecimento 

Público”. 

Uso de agroquímicos  Distribuição de 15 abastecedouros de polietileno, com capacidade de 3.000 L. 

Beneficiando 75 propriedades; 

Controle de embalagem de agrotóxicos 

Poluição por animais 

domésticos 

Realocação de um estábulo que estava em APP 

Recuperação de área 

degradada 

 

Florestamento de áreas declivosas, isolamento de áreas de APP (pisoteadas por 

animais domésticos e/ou usadas na agricultura), realocação de estábulos, 

readequação de estradas, manejo e conservação do solo. 

Atividades desenvolvidas em conjunto com o Departamento de Agricultura e abastecimento e 

EMATER 

Planejamento e 

execução de ações que 

visam a diminuição dos 

impactos sobre o meio 

ambiente 

Feira do produtor rural 

Manejo e conservação do solo 

Correção do solo 

Fruticultura 

PRA- Programa de recuperação de assentamento 

Readequação de estradas 

Recuperação e conservação do solo 

Saneamento Ambiental 

da área  

 

 

 

 

 

Continuação do quadro 5 

na página seguinte 

440 famílias abastecidas pela bacia do rio Marrecas 

98% das pessoas possuem fossas sépticas 

Estudo de vulnerabilidade natural dos poços à contaminação de Marmeleiro 

Trabalho com agentes comunitários em 100% das comunidades rurais 

Programa VIGIÁGUA 

Mobilizações para limpeza nas rodovias 

Quadro 5 - Relatório do Programa Municipal de Recuperação e Preservação dos 

recursos Hídricos da Bacia do Rio Marrecas do município de Marmeleiro 
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Continuação do quadro 5 

da página anterior 

Educação Ambiental 

Campanhas, serviços de comunicação, serviços gráficos e editoriais – Semana do 

meio Ambiente. 

Oficina de aproveitamento integral de alimentos com Clubes de mães 

Gincana Ecológica com Colégio Estadual de Marmeleiro 

Projeto "Educação Ambiental em Saneamento Rural", realizado na Casa Familiar 

Rural em parceira com a UTFPR. 

Projeto UNIOESTE nas escolas 

Projeto Qualidade e Vida 

Atividades desenvolvidas em parceria com o Departamento de Educação e Cultura e Escolas 

municipais 

Plantio e distribuição para os alunos da escola Padre Afonso - 2º ano mudas da Árvore Marmeleiro em 

parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, onde a turma da escola desenvolveu o “Projeto Marmeleiro: o 

lugar onde eu vivo” – Projeto AGRINHO, 2012.  

• Proteção das árvores plantadas no pátio da escola em 2012 e acompanhamento do desenvolvimento das 

mesmas.  

•Pesquisas, textos sobre desenvolvimento sustentável e conscientização em relação á proteção, conservação e 

recuperação da natureza.  

•Dramatizações a nível de escola sobre temas ambientais.  

•Visita ao Úrio Parque, oportunizando observação direta sobre o uso consciente do ambiente.  

Participação da escola como espectadores, em peças teatrais com foco na proteção ambiental.  

•Divulgação e conscientização dos projetos sobre separação de lixo e destino adequado dos mesmos, sacola 

retornável e outros.  

•Parceria com universidades e a Departamento do Meio Ambiente com projeto sobre Reciclagem do Lixo.  

•Projeto “Eco Minhoca” com os alunos dos 4º anos em parceria com Claudio Loes e Departamento do Meio 

Ambiente.  

•Projeto de Intercâmbio com a Escola Municipal São Cristóvão de Francisco Beltrão onde foi explicado sobre 

a origem do nome do município e distribuído uma muda da árvore Marmeleiro para cada aluno, quando eles 

visitaram a escola e o Município.  

Parceria com UNIOESTE – (Energia renovável, Micro-hidrelétricas, Fotossíntese);  

•51 Ideias de Sustentabilidade – Parceria Úrio Parque;  

•Construção de Horta Escolar em parceria com Departamento Municipal de Educação – e com a participação 

dos pais e alunos na preparação, plantio e cuidados com as verduras e plantas medicinais aproveitadas na 

merenda escolar;  

•Rodas de Conversas;  

•Observação e cuidado com a limpeza no ambiente em que vivem: escola, família e comunidade;  

•Passeio pelo interior do município com os alunos do 3º e 4º ano, com o objetivo de conscientizar e alertar 

quanto aos problemas ambientais do município;  

Concurso de Desenho;  

•Separação e compostagem do lixo orgânico produzido na escola;  

•Vídeos educativos;  

• Atividades com tema Meio Ambiente - Dramatização de Músicas, Labirintos, Pinturas, Jogo dos 7 erros, 

Teatro, Caça-Palavras, Localização de animais pelas coordenadas, Dobraduras, Textos Enigmáticos, 

Ilustrações de textos, Desenhos, Leituras informativas, Produção de texto (poesias, histórias em quadrinhos, 

acrósticos, quadrinhas, cartazes, tirinhas, entre outros);  

•Palestra sobre o Meio Ambiente, separação, colete e reciclagem do Lixo - parceria com UNIPAR;  

Distribuição e plantio de mudas da árvore nativa Marmeleiro, no dia da árvore, com conversa sobre a 

necessidade da preservação e a importância de plantar árvores;  

•Experiência da germinação;  

•Reciclagem de caixas de leite que são utilizadas para confeccionar cestas de páscoa, confecção de 

brinquedos educativos, bilboquê, bastonete coloridos, chocalhos, caixa pedagógica, móbile. Outras são 

encaminhadas para o projeto de faculdades.  Continuação do quadro 5 na página seguinte 
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Fonte: Departamento Municipal de Meio Ambiente de Marmeleiro (2012). 

Organizado por Rosa, M.D. (2015). 

 

 Como citado no Quadro 5, foram feitos trabalhos junto às escolas e aos agricultores. 

As imagens a seguir fazem parte do relatório que nos foi cedido pelo Departamento de Meio 

Ambiente: 

 

 

 

 

Continuação do quadro 5 da página anterior 

•Recolhimento e separação do lixo nos arredores da Escola, Canteiros centrais e comunidade.  

•Visita ao interior do município observando pontos turísticos, nascente do Rio Marmeleiro, grutas, 

cachoeiras, rios, vegetação, mata ciliar, desmatamento e outros.  

Demais projetos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Marmeleiro 

Projeto triagem de 

lixo. 

Coleta de lixo = Orgânico, reciclável, eletrônico, hospitalar, industrial.  

Aquisição de bolsas para coleta seletiva  

Projeto de compostagem (construção da composteira, cisterna, horta) 

Projeto de Compostagem (contratação do professor)  

 

Trabalhos 

desenvolvidos em 2012 

Distribuição de 3.000 calendários da coleta do lixo na cidade  

Distribuição de 1.700 calendários da coleta de lixo no interior.  

Coleta de lixo em todas as comunidades do interior a cada 2 meses  

2.250 sacolas de lixo para carro distribuídas para a população  

Colocação de 10 placas Proibido jogar lixo.  

Mutirão de limpeza nas rodovias  

415 denúncias atendidas no ano de 2012.  

Reunião IAP - Francisco Beltrão com proprietários das empresas do município 

para orientação do destino correto dos resíduos sólidos industriais.  

Imagem 6 - Palestra na Casa Familiar Rural de 

Marmeleiro. 

Fonte: Dep. Munic. Meio Ambiente de Marmeleiro 

(2012). 

 

 

 

 

Imagem 7 - Reunião dos proprietários de empresas  

do município p/ orientação do destino resíduos sólidos. 

Fonte: Dep. Munic. Meio Ambiente de Marmeleiro  

(2012). 
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Ainda foi relatado que o trabalho realizado junto aos proprietários rurais é fruto de um 

longo processo de diálogo, facilitando a coleta de informações para captação de recursos nas 

esferas estadual e federal. 

(...) antes de chegar lá, já era feito o trabalho de casa em casa de porta a 

porta, as conversas as visitas, e isso que conta. (...) o trabalho de Educação 

Ambiental não é feito só na palestra, mas sim nessas visitas, para trocar 

informações, suprir as dúvidas, (...) nós temos esse respaldo perante os 

agricultores por ter esse trabalho de contato (Chefe de Divisão de Resíduos 

de Marmeleiro). 

 

Nessa linha de análise, foram elencados outros projetos que serão desenvolvidos em 

parceria com o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e 

Governo Estadual, com ações voltadas para a conservação dos solos, manutenção de estradas, 

recuperação da mata ciliar, incluindo a aquisição de equipamentos. Para isso, foram realizados 

os cadastros dos produtores que continuarão beneficiados. Este recurso, segundo os técnicos, 

foi alcançado pelo fato de Marmeleiro já dispor do mapeamento de uso e ocupação do solo, e 

o trabalho desenvolvido junto aos agricultores. 

Dentre as ações podemos destacar a realização do I Seminário Técnico Científico, 

intitulado como “Preservação dos Mananciais de Abastecimento Público”, no qual foram 

abordados temas relativos aos critérios adotados na avaliação do ICMS Ecológico, além da 

relevância da prática de conservação de solo e mapeamento socioeconômico das propriedades 

rurais.  

Quanto à recuperação de áreas degradadas, foi realizado o florestamento de áreas 

declivosas, isolamento de áreas de áreas de preservação permanente (pisoteadas por animais 

domésticos e/ou usadas na agricultura), realocação de estábulos, readequação de estradas, 

manejo e conservação do solo.  

O Programa Vigiágua (Imagem 8), totalizou a coleta de 420 (quatrocentos e vinte) 

amostras em que foram encaminhadas para análise de cloro, flúor, turbidez e colorimetria no 

laboratório da 8° Regional de Saúde de Francisco Beltrão. 

 Quanto aos resíduos sólidos, Marmeleiro possui um projeto de triagem de lixo, em 

parceria com dos Departamentos de Educação, Saúde, Agricultura, Urbanismo, Viação e 

Obras, Cultura, Vigilância Sanitária, que traz o objetivo de alcançar melhorias na qualidade 

de vida para toda a população do município
35

. Em conjunto com este projeto foram 

                                                           
35

 Vale destacar que, embora este trabalho vise elencar as atividades voltadas para a educação ambiental a partir 

dos recursos oriundos do ICMS Ecológico, seria um equívoco não pontuar as demais ações de cunho 

conservacionistas, sejam estas diretamente ligadas aos mananciais e unidades de conservação, ou as demais 

atividades que tenham por intuito levar o conhecimento e melhoria da qualidade de vida da população. 
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distribuídos calendários da coleta do lixo, sacolas de lixo para carros, mutirão de limpeza nas 

rodovias, além de projeto de compostagem de resíduos orgânicos domiciliares para diminuir a 

quantidade de lixo orgânico enviado para aterros sanitários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 Imagem 8 - Coleta de água no Programa Vigiágua no município de Marmeleiro. 

                    Fonte: Departamento Municipal de Meio Ambiente de Marmeleiro (2012). 

 

A articulação entre os Departamentos e Secretarias do município de Marmeleiro 

denota uma gama maior de projetos voltados para a área de conservação do manancial. Fato 

também evidenciado em Flor da Serra do Sul, através do projeto Horta Orgânica em conjunto 

com a Assistência Social e demais atividades ligadas às escolas, bem como a conservação dos 

solos atrelados a Secretaria de Agricultura e Setor Rodoviário. 

Cumpre observar que o município de Francisco Beltrão, que possui apenas a área do 

Parque Ambiental Irmão Cirilo (Imagem 9) para a captação de royalties ecológicos, não 

apresentou atividades articuladas com outras secretarias como ocorreu com os municípios 

supracitados. 

Registra-se ainda que neste ano o município adotou medidas diferenciadas nas 

atividades relacionadas a educação ambiental, através de parceria com empresas que 

promovem apresentações teatrais com fantoches sobre temas relativos a reciclagem do lixo, e 

temas afins. Além de parceria com Colégio Estadual Tancredo neves, que possui curso 

técnico em meio ambiente e também trabalham a educação ambiental por meio de palestras e 

abordagem da população de “casa em casa” com a entrega dos sacos amarelos, para 

conscientização da reciclagem que já é um trabalho executado a longa data em Francisco 

Beltrão. Segundo a entrevistada, no Parque Ambiental são realizadas atividades de educação 
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ambiental por meio das escolas e Secretaria de Municipal de Educação. A mesma ressalta que 

este tema deve ser tratado de forma transdisciplinar. Porém, não existe ainda projeto em 

comum entre as secretarias por falta de corpo técnico para executar tais atividades, segundo 

ela, existem projetos para fomentar educação ambiental no município de Francisco Beltrão. 

 

Imagem 9 - Entrada do Parque ambiental Irmão Cirilo/ Viveiro Municipal de Francisco 

Beltrão – PR 
Fonte: Rosa, M.D. (2015) 

 

 Para o referido Parque, foram pleiteados junto ao Governo Federal projetos para 

construção de um espaço que servirá como escola ambiental e capacitação de multiplicadores 

para atuar junto as escolas, além de tornar-se um local para visitação dos alunos e população 

em geral. O segundo projeto de educação ambiental é específico para manutenção e 

adequação do Parque Ambiental irmão Cirilo. No entanto, os mesmos ainda não foram 

aprovados e permanecem enquanto ideário sem execução. 

As atividades não foram especificamente relatadas como nos demais municípios, pelo 

fato desta unidade de conservação ainda não possuir Relatório Técnico, que por sua vez, está 

sendo elaborado em parceria com a Universidade Paranaense (UNIPAR), que desenvolve 

junto ao local inúmeros estudos sobre a fauna e flora. 
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Imagem 10 - Limite do Parque Ambiental Irmão Cirilo com o Rio Marrecas 
Fonte: Rosa, M.D. (2015). 

 

Quando questionada sobre as dificuldades na administração do ICMS Ecológico, a 

responsável técnica elencou as seguintes informações, 

(...) dificuldade de ter o parque fechado para fazer ações, e aumentar o 

repasse conseguir implantar coisas que fiquem lá. Estamos elaborando um 

relatório técnico para ações possíveis de serem feitas lá, temos a parceria 

com a UNIPAR, pois têm muitas informações, levantamento 

fitossociológico, levantamento de mamíferos, insetos, eles fazem muitos 

trabalhos de estudos no Parque. Porque o nosso corpo técnico não tem como 

estar fazendo mais esse tipo de ação, por isso contamos com esse tipo de 

parceria (Técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Francisco 

Beltrão). 

 

Ressaltando que o documento que institucionaliza o Parque e o caracteriza enquanto 

esta modalidade de unidade de conservação não foi fornecida, pois a mesma foi perdida em 

alguma das gestões anteriores, pois a mesma não constava em meio digital. Este fato delata 

situação irregular do Parque Ambiental, dificultando a aquisição de recursos tanto nas esferas 

estadual, quanto federal. 

Em 1998 o atual Parque era designado como Floresta Municipal e, atualmente, 

denomina-se Parque Ambiental Irmão Cirilo, arrecadando em média R$ 2.500,00 mensais de 

royalties ecológicos, a partir de uma área de 14,63 ha (IAP, 2015)
36

. Esse montante, segundo 

a responsável pela secretaria de meio ambiente de Francisco Beltrão, é repassado juntamente 

com outros valores na dotação orçamentária da Secretaria de Meio Ambiente, não sendo 

                                                           
36

 Os dados que serão aqui descritos, foram disponibilizados pelo Instituto Ambiental do Paraná em sua página 

eletrônica. 
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possível mensurar quais atividades específicas são executadas com este recurso, embora 

sejam feitas ações de educação ambiental, coleta de lixo, manutenção de viveiro dentro do 

Parque, dentre outras.  

 

Imagem 11 - Trilha do Parque Ambiental Irmão Cirilo. 
Fonte: Rosa, M.D. (2015). 

 

De acordo com informações repassadas, um percentil deste Parque era utilizado como 

área de lazer pela população, inclusive parte deste mesmo local foi, infelizmente, depredado, 

por isso, em sua fala, a responsável técnica alega dentre as dificuldades em integrar o parque 

em ações educativas que, almeja-se “ter o Parque fechado para fazer as ações”. O fechamento 

refere-se explicitamente ao desejo de isolar a área do parque daquela circunvizinha composta 

por residências do Bairro Padre Ulrico, bairro de segmento sócio econômico baixo. 

O referido Parque Ambiental também abriga o viveiro municipal, no qual é 

desenvolvida uma parceria com o Rotary através do Projeto Plantando Vida, em que escolas 

da zona rural fazem a coleta de sementes, seguida da identificação das espécies arbóreas feita 

pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente, posteriormente encaminhadas para o viveiro 

para plantio e distribuição de espécies nativas. 

  Tanto Francisco Beltrão, como Flor da Serra do Sul e Marmeleiro, segundo os 

técnicos entrevistados, encaminham periodicamente as propostas de trabalhos formuladas 

para Conselho o Municipal de Meio Ambiente. Inclusive, os técnicos responsáveis pelo 

Departamento de Meio Ambiente de Marmeleiro afirmam que além da educação ambiental, o 
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funcionamento do Conselho, e a estrutura do Departamento com profissionais, ou seja, corpo 

técnico e equipamentos são prioridades para a adequada execução das ações na área do 

manancial, fazendo parte da avaliação a qual são submetidos anualmente. 

Os técnicos de Flor da Serra do Sul, também ressaltam importância do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente: 

 (...) temos o Conselho municipal de meio ambiente, que faz reuniões antes 

de começar o trabalho, reúne o pessoal, e trazem ideias pra planejar o 

trabalho do ano, porque aqui nós trabalhamos de março a março porque a 

avaliação geralmente é feita no mês de março, nos últimos anos que atrasou 

um pouco, (...) a gente se reúne para discutir com eles, e na metade do ano 

reúne eles novamente pra ver os trabalhos, e antes da avaliação da SEMA 

tem outra reunião. Temos um conselho participativo (Técnico de Meio 

Ambiente de Flor da Serra do Sul). 

 

 A avaliação, executada por uma Câmara Técnica Municipal, sempre é citada pelos 

municípios que possuem os mananciais de abastecimento, pois é a partir dela que as ações são 

valoradas, e o repasse do ICMS Ecológico incrementa o orçamento municipal. Sendo que os 

municípios que investem na melhoria da qualidade ambiental do manancial, em especial da 

qualidade da água, têm seus repasses financeiros aumentados. 

 Quando questionados sobre as dificuldades e vantagens na aplicação deste recurso, as 

respostas dos responsáveis por Flor da Serra do Sul e Marmeleiro coincidem quando, apontam 

o repasse financeiro como principal vantagem, 

A vantagem é que o município está arrecadando esse valor, e a principal é 

estar preservando essas áreas de manancial em que a população vai estar 

sendo a maior beneficiada, por ser área de manancial não tem instalação de 

empresas altamente poluidoras (Diretora de Meio Ambiente de Flor da Serra 

do Sul). 

 

 O município de Flor da Serra do Sul destaca a existência de mais vantagens do que 

dificuldades na administração dos royalties ecológicos, e ressalta mais uma vez a relevância 

destes recursos para aplicação em outros setores do município, tais como a saúde, educação e 

setor rodoviário. 

  A dificuldade apontada por ambos os municípios também evidencia similar 

motivação, na qual, inicialmente, acarretou resistência dos agricultores na introdução de 

práticas de recomposição da vegetação próxima aos corpos hídricos.  

Segundo os funcionários do Departamento de Meio Ambiente de Marmeleiro, após o 

diálogo e visitas constantes, a resistência dos proprietários diminuiu, ao passo em que os 

mesmos aderiram às propostas. Inclusive a Prefeitura do referido município, possui alguns 

projetos que visam à aquisição de equipamentos e conservação do solo que, já possuem lista 
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de espera por parte dos agricultores, dada a conscientização e vantagens que os programas 

propiciam, afirma o Chefe da Divisão de Resíduos, ligada a Divisão de Meio Ambiente e 

Agricultura. 

De igual modo, o fator que deriva preocupação e limita as ações de ambas as 

secretarias atualmente está vinculado as alterações ocorridas no Código Florestal, que prevê a 

diminuição da área de preservação permanente (APP) e altera o percentil da reserva legal, 

com áreas variadas dependendo do bioma em que a mesma está inserida. Nesse contexto, o 

técnico responsável por Flor da Serra do Sul apresenta as dificuldades atreladas ao novo 

formato do Código Florestal: 

(...) dificuldade seria no desenvolver das atividades, que envolve o Código 

Florestal. No início tínhamos dificuldades dos agricultores deixarem 30 

metros de APP, mas depois que o município foi dando em contrapartida 

horas máquina aí eles foram entendo (...) hoje paramos de fazer a cerca por 

causa do código, porque como o Código não está funcionando a gente parou 

esse processo, mas depois vai voltar a fazer (Técnico Agrícola de Flor da 

Serra do Sul). 

 

Em sequência, é relatado pelo responsável de Marmeleiro: 

 

(...) a grande dificuldade sentida hoje, é esse novo código florestal (...) antes 

o pessoal tinha respeito com nós que trabalhamos nessa frente, vinham pedir 

orientação (...) antes eles tinham que preservar 30 metros no mínimo, hoje a 

lei diz que quem fez vai ter que permanecer, e quem não fez vai fazer apenas 

até 5 metros, isso causa uma revolta, então essas propriedades que a gente 

fez o trabalho estão nos procurando para ver se podem recuar as cerca (...) 

Teve propriedades em que os proprietários fizeram tudo certinho, e não 

sofrem mais com problema de água, no assentamento tem exemplo depois 

que isolaram a mata ciliar agora não tem mais esse problema, e eles falam 

isso publicamente nas reuniões (...) Em dezessete anos que trabalho nessa 

área posso dizer que foi um retrocesso total nessa questão (Chefe da Divisão 

de Resíduos de Marmeleiro). 

 

As falas expressam os entraves que a alteração do Código Florestal vem provocando, 

em especial, para as Áreas de Preservação Permanente, essenciais para manutenção dos 

recursos hídricos, além da fauna e flora. A redação deste instrumento foi alterada por meio da 

Lei já citada no capítulo anterior, nº 12.651/2012, a qual abre brechas quanto ao aumento do 

desmatamento, dentre outras questões polêmicas como a “anistia” dos crimes ambientais para 

o desmatamento até o ano de 2008, por meio de Programas de Regularização Ambiental – 

PRAs, 

§ 4o  No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em 

cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado 

ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o 

proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas 

antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em 
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Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito 

(BRASIL, 2012). 

 

Outro ponto a considerar é que o novo Código prevê normas mais brandas para os 

pequenos proprietários, cujo problema verifica-se no fato desta normativa jurídica abrir 

precedentes para que proprietários com áreas maiores às subdividam e, com mais matrículas, 

menos áreas florestadas serão preservadas para cada imóvel.  

Após a aprovação do novo Código Florestal, se verifica certo entrave a respeito dos 

processos de recuperação das matas ciliares e reservas legais por parte dos proprietários, uma 

vez que os responsáveis pelas secretarias municipais e demais órgãos relatam a dificuldade de 

aderir novamente aos indicativos da Lei. Resta saber como os recursos naturais responderão a 

pressões ainda maiores, diante dessa negligência cometida por parte dos responsáveis 

públicos ao princípio da precaução. 

 Para finalizar as entrevistas aos responsáveis pelos setores ligados a aplicação do 

ICMS Ecológico, foi levantada a questão sobre a possibilidade de articulação entre os 

municípios do Baixo, Médio e Alto curso do rio Marrecas sobre a formação de um consórcio 

intermunicipal para a gerência dos recursos naturais, em especial os recursos hídricos tendo a 

bacia hidrográfica como unidade territorial de ação. Os municípios de Marmeleiro e Flor da 

Serra do Sul citaram que há algum tempo foi cogitada essa possibilidade de articulação, 

inclusive foram realizadas reuniões no município de Francisco Beltrão. Porém, o projeto não 

foi levado adiante, e nenhuma ação conjunta foi executada. 

Vale destacar que o Estado do Paraná possui dentre suas políticas públicas à criação de 

comitês de bacias hidrográficas, sendo que atualmente cerca de dez destes já estão 

instituídos
37

. Dentre eles, o Comitê dos Afluentes Baixo Iguaçu que abrange mais de setenta 

municípios em seu território, incluindo os municípios de Flor da Serra do Sul, Marmeleiro e 

Francisco Beltrão (SEMA, 2013).  

Embora alguns dados estejam descritos no diagnóstico preliminar da área, as 

informações divulgadas ainda não são suficientes para embasar as ações a serem 

desenvolvidas. Além disso, uma área tão extensa dificultaria a execução das ações e o 

engajamento da população. Do ponto de vista institucional e estrutural, a redução da área para 

                                                           
37

 Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira; Comitê da Bacia do Tibagi; Comitê da Bacia 

do Jordão; Comitê de Bacia Paranapanema; Comitê dos rios Pirapó, Paranapanema III e IV; Comitê dos rios 

Cinzas, Itararé, Paranapanema I e II; Comitê da Bacia do Paraná 3; Comitê do Baixo Iguaçu; Comitê do Baixo 

Ivaí e Paraná1 e Comitê da Bacia Litorânea (ÁGUAS PARANÁ, 2016 ). Em seu endereço Eletrônico O Instituto 

das Águas do Paraná disponibiliza as informações atualizadas sobre os Comitês de Bacias Hidrográficas em sua 

página eletrônica oficial, tais como sua área de abrangência, regimento interno, Câmaras Técnicas, Grupos de 

trabalhos, dentre outros. 

 

http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=205
http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=208
http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=208
http://paranapanema.org/
http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=211
http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=212
http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=212
http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=213
http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=217
http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=223
http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=223
http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=254
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administração e conservação dos recursos naturais seria imprescindível com maiores chances 

de alcançar uma gestão integrada. 

Dessa forma, a implantação de um consórcio intermunicipal na bacia hidrográfica do 

rio Marrecas auxiliaria de forma assertiva na gestão dos recursos hídricos, bem como para a 

gestão do ICMS Ecológico.  

No entanto, quando questionados sobre as vantagens e desafios para implantação de 

um consórcio intermunicipal, os entrevistados alegaram que poderiam ocorrer alguns 

entraves. Tendo por exemplo, uma das pautas da reunião em que um dos técnicos ambientais 

de Marmeleiro participou na qual foi levantada a possibilidade da construção de um aterro 

sanitário em conjunto com os três municípios. Porém, não foi chegado a um consenso:  

(...) naquela época não achamos parceiros, hoje tem, mas aquela época não 

tinha. Na questão do aterro qual município gostaria do passivo ambiental na 

sua área? (...) Cada município tem uma política, certas práticas que eu tinha 

aqui não tinha a mesma importância, se for ver os três municípios tem 

mesmo tipo de solo, clima, etc. (...) Quando se discute uma ação em 

conjunto, se tem mais chance de acontecer, pode diminuir custos e maiores 

chances de conseguir recursos nas esferas federal e estadual, baixar o custo 

das aquisições, mesma coisa que uma cooperativa (...) (Chefe da Divisão de 

Resíduos de Marmeleiro). 

 

Embora os municípios possuam a consciência de que ações conjuntas possuem mais 

força e possibilidade de concretização, cada um desenvolveu uma linha de programa, de 

prioridades a serem desenvolvidas. Inclusive esse impasse pode ser percebido quando a 

arrecadação de um município é superior ao dos demais:  

(...) entra a questão de valores porque Flor da Serra do Sul recebe mais que 

os outros municípios, talvez seria um desafio ou uma dificuldade para entrar 

num consenso pra fazerem as mesmas ações (...) (Técnico Agrícola de Flor 

da Serra do Sul). 

 

Por meio das entrevistas, entende-se que dentro das ações estabelecidas pelos 

municípios, embora exista empenho de alguns técnicos, falta à participação mais efetiva de 

todos os segmentos da sociedade.  

Ressaltando que os royalties ecológicos são de extrema importância para que seja 

efetivada uma adequada gestão municipal, tanto na área ambiental, como na educação, saúde, 

e demais setores que promovam melhoria na qualidade de vida da população local. Tais 

destinações foram evidenciadas nos municípios de Flor da Serra do Sul e Marmeleiro. 

Entretanto, as atividades para conservação e manutenção dos recursos hídricos demandam 

mais atenção. 
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Contextualizando este impasse, o Coordenador de educação ambiental alocado na 

SEMA, esclarece, 

Esses municípios recebem, por exemplo, Marmeleiro e Flor da Serra, são 

sete na região, recebem dinheiro e eles fazem muito pouco, muito pouco, 

mas olha eles acham que fazer palestra que não custo nenhum, plantar umas 

arvorezinhas que não tem custo nenhum, eles acham que é justificativa pra 

justificar dois milhões, um milhão (...) se investissem 30% desse recurso, se 

aplicassem de verdade mesmo, com ação, com tudo já seria uma grande 

coisa. Tem município que não gasta 1% (...) (Técnico responsável pela 

educação ambiental – SEMA). 

 

Este apontamento é pertinente ao passo que analisamos as atividades desenvolvidas 

contidas em seus relatórios municipais de ação. Certamente as iniciativas de cunho 

conservacionista devem ser reestruturadas para otimização dos recursos obtidos por meio do 

pagamento de serviços ambientais. 

No contexto tanto do manancial de abastecimento quanto das unidades de 

conservação, podemos observar que para fins de ações conservacionistas da biodiversidade 

local, a bacia hidrográfica, incluindo as inúmeras propriedades é apresentada como unidade 

de ação. Cabe aos municípios que compõem esse território planejar a gestão integrada e 

estabelecer trabalhos em conjunto para valorizar as áreas protegidas e qualidade dos recursos 

hídricos. 

A fim de contrapor as ações descritas pelas Secretarias municipais de meio ambiente e 

agricultura, bem como aos órgãos ambientais na esfera estadual: Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP), Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) e Instituto 

das Águas do Paraná, serão descritas as entrevistas dos agricultores dos municípios de 

Marmeleiro e Flor da Serra do Sul, a fim de relatar sua participação junto aos projetos 

desenvolvidos. 

 

 

5.1 -  DESTINAÇÃO DO ICMS ECOLÓGICO  

 

Os relatos que serão descritos compreendem as entrevistas realizadas no mês de 

novembro de dois mil e quinze nos municípios de Flor da Serra do Sul e Marmeleiro, nos dias 

dezesseis e trinta, respectivamente. Os sujeitos entrevistados compreendem agricultores que 

possuem suas propriedades atividades diversas, tanto o cultivo de milho, soja, feijão, fumo, 

fruticultura entre outras, como a criação de gado leiteiro.  
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Vale destacar que o município de Francisco Beltrão, integrante desta pesquisa, não foi 

abordado nesta etapa, pelo fato de não possuir áreas de manancial de abastecimento público, 

não sendo empregado o uso do ICMS ecológico para esta finalidade.  

Este fato não diminui sua influência na pesquisa, haja vista sua localização a montante 

da Bacia do rio Marrecas que, além de utilizar a água proveniente dos mananciais de 

abastecimento, também é destinatário dos benefícios e/ou prejuízos ocasionados pelas 

atividades desenvolvidas a montante de seu território, não isentando sua responsabilidade na 

manutenção dos recursos hídricos. 

As áreas foram selecionadas aleatoriamente, compreendendo propriedades de 

agricultores localizadas no manancial de abastecimento público. A pesquisa integra um 

universo de seis agricultores residentes na Linha Foguista e Cabeceira do Araçá Real do 

município de Flor da Serra do Sul e na Comunidade Água em Verde Marmeleiro. 

A entrevista foi previamente comunicada aos órgãos municipais que cederam um 

funcionário da secretaria de agricultura para acompanhar o procedimento de pesquisa. Os 

participantes da entrevista assinaram um termo de esclarecimento e livre consentimento 

(Apêndice F), e permitiram a gravação em áudio da mesma, proporcionando que os detalhes 

dos diálogos sejam relatados de acordo com cada fala, enriquecendo assim a presente 

pesquisa. 

Vale ratificar que as questões foram colocadas de forma aberta, justamente para que os 

produtores pudessem expressar-se sem indução de resposta sobre os aspectos referentes aos 

programas implementados em suas propriedades, conforme o roteiro em anexo (Apêndice G). 

A extensão das propriedades também é diversificada, estabelecidas entre 12 a 25 

hectares. Apenas um dos entrevistados possuía uma área com 40 alqueires (aproximadamente 

96 hectares) no início do processo de isolamento das Áreas de Preservação Permanente, a qual 

foi subdividida entre filhos, lhe restando apenas uma pequena porção de terra. De acordo com 

o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) estas são configuradas enquanto 

pequenas propriedades rurais
38

. 

Para iniciar o diálogo, antes que os agricultores relatassem as atividades 

desempenhadas pelos órgãos municipais, bem como sua participação nos projetos 

desenvolvidos, foi indagado sobre a definição de meio ambiente. As respostas foram 

unânimes em relacionar o termo a “algo bom”. Ao mesmo passo em que os relatos designam 
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 A pequena propriedade é considerada pelo INCRA, enquanto o imóvel de área compreendida entre 1 (um) e 4 

(quatro) módulos fiscais. 
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o meio ambiente como algo positivo, também é associado à importância de sua preservação 

para o desempenho das atividades do campo e a própria sobrevivência dos seres humanos. 

É conservar água, a natureza [...] (Proprietário 3).  

Eu acho que é muito importante o meio ambiente, e a gente depende do meio 

ambiente pra poder viver, já imaginou viver sem água, vai matar tudo, o que 

que vai virar? [...] além da agricultura tem gado de leite [...] (Proprietário 6). 

 

A compreensão conceitual de meio ambiente também denota um sentido de 

interdependência, em que os agricultores ressaltam a necessidade da preservação, 

especialmente da água, para o cultivo e produção do leite.  

Atrelado ao que foi relatado, em seu conceito jurídico, o meio ambiente está descrito 

na Política Nacional do Meio Ambiente, que em seu Art. 3º como “(...) o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). Ou seja, os elementos citados 

pelos agricultores coincidem com o exposto pela legislação. Todavia, percebemos que a 

própria Lei restringe-se ao aspecto natural, desconsiderando as relações socioeconômicas que 

direcionam as formas de uso dos recursos naturais e, portanto, diminui a ação do homem, 

indicando sua externalidade em relação ao meio ambiente. 

Embora não se tenha um consenso quanto à abrangência incorporada no campo 

conceitual, tanto filosófico, jurídico e prático, podemos destacar que, 

(...) O ambiente não é a ecologia, mas a complexidade do mundo; é um saber 

sobre as formas de apropriação do mundo e da natureza através das relações 

de poder que se inscreveram nas formas dominantes de conhecimento 

(LEFF, p. 17, 2002). 

 

 Este conceito foi selecionado, para que possamos sintetizar o fato de que as relações 

de poder se circunscrevem sobre o território, e este contempla também os elementos naturais. 

Portanto, para que se tenha uma análise não apenas conceitual, mas da representatividade do 

meio físico, que compreende os recursos hídricos, elemento preponderante da presente 

pesquisa, também precisamos abstrair a compreensão social por meio dos agricultores, do seu 

papel enquanto agentes na manutenção do ecossistema, e entender-se enquanto sujeitos no 

processo de gerenciamento participativo e a forma como os projetos e/ou leis empregadas 

podem influenciar em sua labuta diária.  

Da mesma forma, não queremos referir uma conotação reducionista quanto às falas 

dos entrevistados, ao contrário, observamos que estes reconhecem o meio em que vivem e se 

inserem no contexto ambiental. Nota-se também a ênfase do elemento cuidar do local onde se 

vive da água e das árvores, elementos naturais essenciais para a agricultura e pecuária, em que 



114 
 

 

a destruição do meio ambiente conduziria a degradação a ponto de impedir o desenvolvimento 

das atividades do campo. 

Outra definição que pode ser atribuída ao meio ambiente, como afirma Leff (2002), 

refere-se à problemática ambiental, sendo esta não “alheia aos interesses econômicos e 

sociais”, sendo que toda estratégia teórica se vincula a uma prática. É isso que presenciamos 

no campo, a sua prática vai corroborar com a manutenção ou não do meio ambiente. Para 

tanto, o mesmo autor supracitado, ainda declara que o surgimento de novos atores e 

fenômenos promovem,  

 (...) o surgimento de uma nova noção de meio ambiente associada a 

degradação dos ecossistemas produtivos, à poluição pela acumulação de 

dejetos, ao esgotamento ou superexploração dos recursos naturais, à 

deterioração da qualidade de vida e à desigualdade na distribuição dos custos 

ecológicos do desenvolvimento (LEFF, 2002, p. 73). 

 

Independente do conceito adotado, ou de se chegar a um consenso sobre sua definição 

do meio ambiente, há urgência de sair do campo teórico e criar mecanismos para que a 

relação sociedade-natureza coexista, não de uma forma romantizada e utópica, mas ciente de 

que as práticas produtivas devem incorporar a exploração dos recursos de acordo com sua 

capacidade de resiliência
39

, inserindo os atores sociais na implementação de políticas 

públicas.  

 

 

                                                           
39

  Capacidade de suportar alterações e retornar a forma inicial. 

Imagem 12 - Propriedade 01, município de Flor da Serra do Sul. 
Fonte: Rosa, M.D. (2015). 
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Quanto à implementação de políticas públicas, foram indagadas sobre as atividades 

desenvolvidas pelo governo municipal, por meio das secretarias de agricultura e meio 

ambiente junto aos agricultores.  

Ao contrário do consenso referente ao conceito de meio ambiente, as respostas foram 

diversificadas, demonstrando que muitas das atividades desenvolvidas estavam restritas ao 

processo de isolamento próximo aos corpos hídricos. No município de Flor da Serra do Sul, 

os entrevistados citaram a proteção de fonte, doação dos materiais para a construção de cercas 

e doação de mudas nativas. 

Os primeiros entrevistados (proprietários 1 e 2) apresentaram divergências quanto a 

execução das ações de cunho conservacionista em relação ao proprietário 3. Tanto que o 

segundo entrevistado, alega ter feito o isolamento próximo aos córregos, em contrapartida, 

colocou o problema relacionado à continuidade desta intervenção, em que proprietários das 

proximidades não colaboraram com o processo: 

(...) na verdade me criei aqui, lá em cima começaram a fazer cerca a par do 

rio, mas teve gente que tirou tudo, o vizinho fez... eu só tenho um pedacinho 

que eu fechei e não deixo mais as criação ir ali (proprietário 03). 

 

O funcionário municipal que acompanhou o campo também relatou que existe 

resistência por parte de alguns proprietários na adesão a proposta de isolamento e 

adensamento com mudas nativas das Áreas de Preservação Permanente. 

No campo, visitamos o proprietário que iniciou o processo de proteção das matas 

ciliares há 12 (doze) anos. Localizada na Linha Foguista, a área inicial da propriedade era de 

40 (quarenta) alqueires, posteriormente foi dividida entre os filhos. Atualmente, 

aproximadamente dois (dois) hectares compõem as áreas com matas próximas ao corpo 

hídrico que cortam a propriedade que possui inúmeras nascentes, como ilustra a Imagem 13. 
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Imagem 13 - Detalhe mostrando uma das nascentes na propriedade 03, município de Flor da 

Serra do Sul. 
Fonte: Rosa, M.D. (2015). 

 

Devido ao fato da propriedade ter iniciado o isolamento da área há um tempo 

significativo, a regeneração da área é visível. O proprietário 03 a apresenta com orgulho, por 

ser a mata que ele ajudou a recompor (Imagem 14). Ressalta ainda que todo o trabalho “(...) 

melhorou, sobre a conservação da água, porque primeiro qualquer chuvinha que dava sujava, 

e agora precisa de bastante chuva pra sujar” 
40

. 

O mesmo proprietário também enfatiza que todos os vizinhos desta comunidade 

também fizeram a “sua parte”. Esta realidade se contrapõe a comunidade visitada no início do 

campo, que relata divergências quanto a adesão aos projetos desenvolvidos. 

Além destas atividades, foi indagado se a educação ambiental foi inserida no processo 

da execução das atividades. Para melhor compreender a narração desta etapa do projeto, 

seguem algumas as falas dos agricultores sobre este assunto:  

Aqui na propriedade nada, talvez eles façam na cidade, mas aqui não (...) 

(Proprietária 1). 

Não, faz cinco anos que eu tô morando aqui e não apareceu ninguém aqui, 

que vamos fazer isso ou aquilo (...) (Proprietário 2). 

Foi feito, faz tempo. (...) (Proprietário 3). 

 

                                                           
40

 O termo “sujar” é utilizado pelo proprietário entrevistado com a conotação de tornar a água turva, repleta de 

sedimentos em suspensão. 
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Embora o município declare que a educação ambiental está inserida nas atividades 

desenvolvidas para agricultores e, esta faça parte da tábua de avaliações (Tabela 5), a mesma 

não contempla o cotidiano destas pessoas. Obviamente atividades correlatas à educação 

ambiental são implementadas em outras instâncias, como nas escolas ou demais setores 

sociais. Entretanto, as falas negam a interação das ações realizadas junto às áreas de 

mananciais de abastecimento com a educação ambiental. 

Imagem 14 - Área de Preservação Permanente com recuperação da vegetação, município de 

Flor da Serra do Sul. 
Fonte: Rosa, M.D. (2015) 

 

A tábua de avaliação no ano de 2013, fornecida pelo Instituto das Águas do Paraná, ao 

mensurar as diferentes modalidades descreveu a educação ambiental nos municípios de Flor 

da Serra do Sul e Marmeleiro da seguinte forma, 

A educação ambiental é ferramenta indispensável para que nos 

conscientizemos da necessidade de mudar nossos atos nocivos em relação ao 

meio ambiente. A Câmara Técnica reconhece que a administração pública 

tem desenvolvido atividades educativas ambientais no município. No 

entanto, a Câmara Técnica sugere que a administração pública intensifique 

as atividades de educação ambiental formal (escolas) e especialmente a 

informal direcionada para a área da bacia, envolvendo, especialmente, 

as famílias proprietárias de terras, lideranças da comunidade, mediante 

visitas, reuniões, discussões técnicas, desenvolvimento de práticas 

conservacionistas, visando com o poder de esclarecimento e de 

convencimento alcançar resultados positivos imediatos na qualidade 

ambiental na bacia, objetivo do ICMS Ecológico (INSTITUTO ÁGUAS 

PARANÁ, 2014). Grifo nosso. 
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As reuniões junto às famílias proprietárias localizadas na bacia são designadas 

enquanto área de atenção especial para que a educação ambiental integre as demais ações 

desenvolvidas e contemple aqueles que designam o meio ambiente enquanto essencial para 

desenvolver suas atividades, sendo assim,  

Em muitos casos, a Educação Ambiental restringe-se a ambientes formais, 

escolares ou institucionais, mantendo uma certa distância de seu objeto de 

estudo que são os problemas ambientais sentidos, sobretudo, pelos grupos 

sociais para os quais os recursos naturais representam meios de 

sobrevivência, tanto presente quanto futura (...) (KLIPEL, 2012, p. 218). 

 

Como afirmado, as entrevistas apresentaram resultados divergentes quanto à aplicação 

dos recursos provenientes da arrecadação por serviços ambientais e também se contrastam 

entre os agricultores e entre os municípios. 

Assim como ocorreram divergências entre as falas dos agricultores de Flor da Serra do 

Sul, a mesma objeção foi verificada no município de Marmeleiro. Nas atividades e/ou ações 

também foram citadas as doações de “palanque e arame pra nós fazer a cerca” em torno das 

áreas de preservação permanente (Proprietário 04). Além destes subsídios, as falas a seguir 

contemplam as demais atividades: 

Vem sendo feito um trabalho importante como preservação de água, a 

melhor coisa pra nós foi a preservação de solo, que bateram bastante em 

cima e os dejetos dos animais, pra isso aí contribui bastante, acho que 

conservando principalmente as reservas né, também foi feito aquele 

programa do CAR, nós fomos uns dos primeiros da região que fizemos o 

CAR
41

 (...) aqui é em conjunto, a EMATER tem dado assistência muito boa 

pra nós,  até tava fazendo um  melhoramento genético de grama mesmo, até 

tinha problema de erosão aqui quando nós compramos, mas já estamos 

corrigindo (Proprietário 05). 

 

O trabalho desenvolvido pela Secretaria de Agricultura possui parceria com a 

EMATER, fator que dinamiza os resultados quanto a melhor forma de utilização do solo, 

evitando assim que durante a chuva este seja carreado para os rios, proporcionando qualidade 

na produção de grãos e também na produção do leite, que está presente em praticamente todas 

as propriedades que compõe a área de manancial de abastecimento. 

O mesmo proprietário também falou sobre a conservação das matas próximas aos rios, 

e o trabalho realizado pela Secretaria municipal de Agricultura: 

(...) eles até fizeram a cerca, mas agora eles estão dando material e o 

agricultor tem que fazer. No começo foi a prefeitura que entrou com mão de 

                                                           
41

 O Cadastro Ambiental Rural - CAR, é o registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos 

os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, 

compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 

desmatamento (MAPA, 2015). 
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obra, no começo eles deram tudo e fizeram  até a cerca, e foi no começo de 

2012 que fizeram (Proprietário 5). 

 

Por meio das entrevistas verifica-se que o trabalho de isolamento da área foi realizado 

no mesmo período entre as propriedades da Comunidade Água Verde. Assim como a 

educação ambiental, a formação de matas ciliares e ampliação da cobertura floresta 

encontram-se na tábua de avaliação enquanto prioridade nas atividades desenvolvidas com os 

recursos arrecadados pelo ICMS Ecológico.  

A avaliação de 2013 ressaltou que “(...) tanto a conservação de solo e readequação de 

estradas, quanto à cobertura florestal são responsáveis pelo aumento da quantidade e 

qualidade da água da bacia” (INSTITUTO ÁGUAS PARANÁ, 2013). E, ainda advertiu a 

constatação de cursos hídricos na área de manancial de abastecimento sem a devida proteção 

de vegetação, embora se tenha melhorado a qualidade ambiental na bacia: 

(...) ainda existem cursos hídricos desprotegidos, suscetíveis de 

assoreamento, poluição e diminuição das águas superficiais, em decorrência 

da falta proteção por matas ciliares e reservas florestais. Portanto, (...) 

sugere-se que o município intensifique os trabalhos neste aspecto, mediante 

isolamento, sobretudo nas áreas de preservação permanente situadas em 

áreas de pastagens, podendo ser sem isolamento fora da área de pastagem 

(INSTITUTO ÁGUAS PARANÁ, 2014).  
 

Embora o processo de conservação dos recursos hídricos esteja em percurso, a 

administração dos royalties ecológicos ainda não está sendo empregada com eficiência. 

Apesar dos esforços empregados pelo poder público municipal, muito ainda deve ser feito, 

especialmente quanto a continuidade das ações. 

Esta adversidade foi narrada por um dos proprietários,  

(...) olha vou ser bem sincero, na época em que o Jovani 
42

 tava no comando 

foi ele que conseguiu tudo isso aí pra nós, mas depois tipo assim, nós fomos 

esquecidos. Aqui parou. E ele era um cara bem atencioso, conseguia um 

monte de coisa com ele, tipo nós aqui foi feito cerca, depois teve o Programa 

Água Verde, da microbacia, eles fizeram a reunião lá e eu fiquei de fora, mas 

na época de mostra a propriedade que foi feita a cerca tudo, vieram aqui 

mostrar, e eu fiquei sentido com isso, primeiro usaram minha propriedade 

pra propaganda e depois me deixaram de lado. então eu achei bem 

complicado. Mas isso, nossa, me ajudou muito. (...) tinha aí pro pessoal da 

Água Verde veio um monte de coisa até lona pra fazer esterqueira e pra mim 

aqui... Veio mas foi pro outro lado. (....) aqui só a cerca (Proprietário 6). 

 

A fala descrita acima, pertence ao proprietário que iniciou no município de 

Marmeleiro o processo de proteção das matas ciliares. O mesmo mostra com satisfação a mata 

formada há três anos, porém, desabafa que foi “esquecido” quando os recursos começaram a 
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Funcionário da prefeitura Municipal de Marmeleiro In memorian. Também foi um dos técnicos  entrevistados  

no ano de 2014 referente as ações empregadas com o ICMS Ecológico no município de Marmeleiro.  
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ser distribuídos na comunidade. Apesar deste impasse, ele ainda ressalta que o isolamento das 

áreas de preservação permanente ajudou muito a propriedade, e ainda relata que “dali pra 

baixo a água aumentou, fica mais protegida, mais úmida, antes era aquela sanga com as vacas 

em cima”. E com pesar, fala que o trabalho feito pelo poder público municipal não teve 

continuidade. 

Lembrando que esta interrupção das atividades referente ao processo de ampliação das 

áreas de cobertura florestal também aconteceu no município de Flor da Serra do Sul como já 

citado nas falas dos proprietários 1 e 2. 

Durante a entrevista a esposa do proprietário também enfatizava a importância da 

conservação da vegetação “(...) estamos pensando em plantar mais árvores ainda pra ficar 

bem no meio do mato (...) aqui não pega vento, e aqueles eucaliptos vira, deita. Aqui (onde 

nós estamos) não vem vento”. A fala da mesma refere-se no período em que ventos fortes 

atingiram propriedades próximas e danificou boa parte dos galpões e infraestruturas em geral 

das áreas vizinhas. 

Quando perguntado se achavam que seu trabalho estava ajudando a conservação e 

manutenção dos recursos hídricos, mais uma vez relatam pontos positivos: “nós estamos, com 

certeza! Aqui só tem animais selvagens, aqui começou a aparece bichinho, tucano, 

macaquinho”. Fala o proprietário mostrando a área com a vegetação isolada (Imagem 15). 

Imagem 15 - Área de Preservação Permanente com recuperação da vegetação após processo 

de isolamento e adensamento com mudas nativas - município de Marmeleiro.  
 Fonte: Rosa, M.D. (2015). 
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Imagem 16 - Área de Preservação Permanente - município de Marmeleiro. 
Fonte: Rosa, M.D. (2015). 

 

 

Os benefícios citados pelo proprietário supracitado, também foram evidenciados nos 

relatos dos demais entrevistados do município de Marmeleiro. Lembrando que no momento 

em que os mesmos citaram as vantagens da implantação das ações desenvolvidas, o 

questionamento feito foi o seguinte: Esse projeto trouxe mais benefícios ou prejuízos à sua 

propriedade? Deixando espaço para que o a descrição revelasse o resultado autêntico de todo 

o processo. 

 Com intuito de contrapor os diferentes relatos, serão citados trechos de ambos os 

municípios. 

Só teve benefício, nada de prejuízo (...) tem gente que chora porque perdeu 

terra porque plantava dentro do rio, daí vai querer o que? (proprietário 05 - 

Marmeleiro). 

 

(...) pontos positivos muito pouco, e negativo bastante, enche o rio cai essas 

cercas a gente tem criação lá por perto, o que que acontece, eles vão tudo pra 

dentro da reserva, já perdemos duas vacas, elas vão lá e se enroscam, não 

morrem, mas você tem que aplica medicamento, seca a vaca. O arame 

farpado tá só ali pra incomodar (...) ou se fosse o liso, mas o problema é que 

tem gente que não respeita (...) tipo assim, se a gente coloca desde aqui até lá 

embaixo a gente perde um monte de reserva, e tem vizinho que não respeita 

que não fez esse trabalho, aí vem um cidadão lá de Flor da Serra e diz que 

não, porque vocês tem que fazer e respeitar, porque não sei o que... e vou 

falar com o vizinho que tem que respeitar... e quanto tempo já faz que fez 

isso (...) (Proprietária 1 – Flor da Serra do Sul). 
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Os contrastes são visíveis. Ao mesmo passo em que a melhoria da qualidade da água é 

colocada pela maioria dos agricultores, como já citado nas primeiras falas, também são 

destacadas a descontinuidade dos projetos. Também é colocado o descumprimento por parte 

dos vizinhos na construção e manutenção das áreas de isolamento junto aos rios. Essa 

desigualdade no cumprimento dos acordos junto aos órgãos competentes gera insatisfação 

entre os proprietários, a ponto de alegar que boa parte das áreas protegidas são “áreas 

perdidas”. 

Obviamente que a designação de uma área significativa para a preservação para os 

pequenos proprietários causa prejuízos curto prazo, ou ainda, gera o debate sobre a 

diminuição das áreas de preservação permanente em propriedades que possuem muitos corpos 

hídricos, o que inviabiliza a produção e, consequentemente, a autossuficiência do agricultor. 

Entretanto subjugar as áreas destinadas à proteção permanente como perdida, remete a um 

discurso imediatista de resultados, incluindo também a falta de continuidade do trabalho dos 

órgãos municipal e estadual e, ainda a ineficiência da sensibilização dos agricultores, sendo 

assim, imprescindível engajar a educação ambiental nas demais etapas das ações que visem à 

manutenção das áreas de manancial de abastecimento. 

Corroborando com o exposto, Leme (2012) afirma, 

(...) O que polemiza de fato esse processo não é o pressuposto produtivo 

adotado pelo Estado, tampouco a exigência do cumprimento das leis 

ambientais, mas o direcionamento por ele realizado na forma de 

compreender o meio ambiente e o reflexo nas mudanças na política 

ambiental, na vida da população mais carentes do campo, que são os 

pequenos agricultores familiares (LEME, 2012, p. 82). 

 

A observância da legislação ambiental nem sempre pondera as necessidades à 

obrigatoriedade de sua execução. Caso contrário, teríamos um nivelamento no cumprimento 

do Código Florestal. Não objetiva-se isentar à responsabilidade do produtor rural, mas 

conciliar a determinação das leis e políticas públicas com o acompanhamento de corpo 

técnico especializado por parte dos órgãos ambientais, criando alternativas e compensações 

para a correta manutenção dos recursos naturais.  

Para tanto, as áreas destinadas à conservação dos recursos naturais não devem ser 

compreendidas como uma “área perdida”, ou simplesmente se faça cumprir a lei, sem a 

compatibilização da consciência com a sua viabilidade econômica e ecológica. 

Nesse contexto, insere-se a educação ambiental para auxiliar o processo de 

implantação das políticas públicas não como corriqueiramente é empregada nos estatutos 

enquanto “solução mágica”, mas sim integrar a comunidade, garantindo a participação pública 
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e êxito dos projetos. A educação ambiental não pode ser entendida num viés simplista e 

romantizado, de um modo conservador, ou a-histórico como afirma Loureiro (2003, p. 38), no 

qual “Promove mudanças superficiais para garantir o status quo, a alteração de certas atitudes 

e comportamentos, sem que isso signifique incompatibilidade com o modelo de sociedade 

contemporânea em que vivemos”. 

A educação ambiental, acima de tudo visa emancipar os sujeitos de modo que estes 

percebam a questão ambiental além da consciência de um ambiente equilibrado sem ações 

concretas, mas que ela perpassa também as questões sociais, econômicas e políticas, e que 

estes setores se apropriam da natureza por meio de diferentes atores sociais. 

Emancipação nos remete a transformação. Loureiro, enquanto um dos precursores 

desta “maneira de educar”, ou melhor, sensibilizar, alerta para que o sujeito deve estar ciente 

do contexto histórico no qual se insere, das forças externas que corroboram no 

direcionamento das políticas públicas e das estratégias que se utilizam para que a sociedade 

passe a aceitar sua inserção de forma superficial nas execuções das atividades de cunho 

ambiental, 

Educar para emancipar é reconhecer os sujeitos sociais e trabalhar com estes 

em suas especificidades. A práxis educativa transformadora é, portanto, 

aquela que fornece ao processo educativo as condições para a ação 

modificadora e simultânea dos indivíduos e dos grupos sociais; que trabalha 

a partir da realidade cotidiana visando a superação das relações de 

dominação e de exclusão que caracterizam e definem a sociedade 

contemporânea (LOUREIRO, 2003, p. 42). 

 

O engajamento da educação ambiental colabora para a percepção da relevância das 

ações conservacionistas. Tal relevância foi constatada nas falas, como já citado anteriormente, 

assim como ocorreram divergências nos consensos quanto às atividades desenvolvidas pelo 

poder público municipal. Quando questionado sobre a cerca, um dos agricultores do 

município de Marmeleiro ponderou: 

(...) é recente, faz seis meses que foi feito, ainda, nós ganhamos por causa da 

cabeceira do Rio Marrecas, que teve esse projeto e tudo (...) veio o pessoal 

da UNIOESTE de Beltrão junto com a Marilete, que recolheram amostra de 

água pra análise, e como o pai lida com as frutas, também eles agilizaram o 

negócio das cercas (...) mas a gente ganha calcário por casa das frutas, a 

gente ganha da secretaria, a conservação de solo caiu pra Emater (...) foi só 

cercado a área com  árvore né, com muda de árvore, ganhamos o que faz 

parte do rio Marrecas, da cabeceira(...) (proprietário 4). 

 

Segundo o mesmo proprietário o projeto trouxe benefícios. Quanto à continuidade do 

projeto também foi relatado que “só vieram vistoriar a cerca”, e que ainda falta um trecho 
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para ser construída a cerca, porém ainda não foram concedidos os materiais para a 

continuidade da mesma. 

Outro produtor falou sobre outras ações desenvolvidas para a manutenção dos recursos 

hídricos no mesmo município,  

(...) foi feito base larga pra tenta segurar as águas e não ir nos rios, na 

propriedade e nas águas, e deu resultado (...) também foi doado 3 mil mudas 

de árvores nativas (...) abastecedouro comunitário nós temos aí meio perto 

mas daí foi dado o bebedor de água. Na realidade era pra ser 3 ou 4, na 

verdade no começo foi o falecido Jovane que tinha prometido, mas não 

conseguimos daí.. foi ele que fez a medição (Proprietário 5). 

 

Convém ressaltar que a mudança na equipe executora do projeto
43

 sempre faz 

diferença na continuidade dos trabalhos a serem concretizados. 

Outro aspecto mencionado e que surge nas falas dos entrevistados em forma de 

reivindicação diz respeito a “mais cursos”, como afirmou a esposa do proprietário citado 

acima. Esta falou sobre a valorização que o agricultor deveria possuir por manter os recursos 

naturais, e ainda ressaltou: “(...) tem que ter porque a cidade depende de nós! Depende daqui 

pra levar as coisas, não todas as coisas, mas bastante... vem da onde né? (...) com o leite vocês 

não fazem refeição né (...). 

Quanto ao acompanhamento foram repetidas várias vezes que os funcionários vêm até 

a propriedade “ver a cerca”. No caso de Marmeleiro foi relatado que foram realizadas 

reuniões na comunidade para esclarecer sobre o resultado da análise da água. Neste aspecto, 

embora não o suficiente, Marmeleiro atingiu um maior índice de acompanhamento das 

atividades do que o Município de Flor da Serra do Sul, de acordo com os relatos. 

Além das atividades de cunho conservacionista, sua continuidade e benefícios 

alcançados, os agricultores foram indagados sobre o que eles conhecem sobre o ICMS 

Ecológico e se alguma reunião foi realizada para esclarecimento sobre este recurso.  

Teoricamente os agricultores, enquanto beneficiários diretos deveriam estar cientes do 

que é o ICMS Ecológico, como ele deve aplicado e, o montante de sua arrecadação. Porém, 

quando questionados sobre o seu significado, os produtores não sabiam o que a sigla 

significava. No município de Flor da Serra do Sul, os agricultores por meio de poucas 

palavras afirmaram: 

(...) eu não sei, geralmente os homens vão nas reuniões (...) (Produtora 01) 

Não, por enquanto não vi (Produtor 2). 

Não tô lembrado (Produtor 3). 

                                                           
43

 No caso, o entrevistado se refere à mudança advinda do falecimento do funcionário que iniciou o processo de 

isolamento e conservação da área da bacia destinada ao manancial de abastecimento. 
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Não é nosso intuito restringir a educação ambiental a estas ações, todavia, a presente 

pesquisa tem a necessidade de demonstrar a relevância do acompanhamento dos órgãos 

competentes, especialmente o poder público municipal, em somar esforços para que a 

sensibilização e acompanhamento dos produtores rurais sejam simultâneos às ações de cunho 

conservacionista, sejam cercas para isolamento das áreas de preservação permanente, ou 

adequação de estradas, entre outros. 

Detectar essa incompatibilidade não enriquece a pesquisa, ou ainda, não serve apenas 

para apontarmos aqui as falhas dos órgãos competentes, mas sim, alertar para o fato de que é 

necessário um replanejamento nas prioridades da utilização dos recursos provenientes do 

ICMS Ecológico. Sobrepõem-se à necessidade do diálogo entre os órgãos ambientais nas 

diferentes esferas, ampliar o número de profissionais capacitados que consigam abranger as 

áreas prioritárias do manancial de abastecimento, e criar mecanismos comuns aos municípios 

para integrar políticas que visem um gerenciamento eficaz dos recursos hídricos, e 

consequentemente uma melhoria na qualidade de vida da população.  

Ora, se os produtores não possuem noção sobre a significação deste recurso 

proveniente de pagamentos ambientais, que é repassado pelo governo estadual para o 

município por meio da conservação que eles mesmos fazem em sua propriedade, tão pouco 

conhecem o montante destinado para as obras e atividades destinadas para a manutenção e 

conservação dos recursos hídricos. 

Convém ressaltar que as falas referentes à “perda de área” destinadas as Áreas de 

Preservação Permanente, fazem apenas sentido no cumprimento, ou melhor, obrigatoriedade 

do cumprimento da legislação vigente. Não queremos aqui isentar o produtor rural da sua 

responsabilidade diante do que está previsto em Lei, mas que este reage com indignação 

quando os demais agricultores não participam dos projetos de reconstrução da vegetação e, 

não sabe (desconhecem) que o ICMS Ecológico é um pagamento pela conservação que ele 

está fazendo. 

Por meio desta incoerência, nota-se a incompatibilidade do que está previsto na tábua 

de avaliação em que a população, especialmente as famílias proprietárias de terras nas áreas 

de manancial de abastecimento devem ser informadas e, mediante discussões e reuniões 

compreender o processo que envolve a aplicação destes recursos. Por isso, mais uma vez 

reforçamos a relevância da educação ambiental enquanto componente que agregue as 

informações necessárias para alcançar êxito nos projetos de cunho conservacionistas. 
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A falta de comunicação entre os partícipes deste processo desconstrói a finalidade 

principal do ICMS Ecológico, que é a compensação pela conservação das áreas de mananciais 

de abastecimento. Tal descompasso é observado quando constatamos nos relatos que a 

participação dos proprietários se restringe a construção de cerca e plantio de mudas. 

Faz-se oportuno registrar que esta lacuna no processo vem sendo repetida. Assim 

descreve Leme (2007), quando pesquisou o emprego do ICMS Ecológico nos municípios do 

Sudoeste do Paraná,  

(...) muitos municípios ainda circunscrevem-se ao processo de relatos de 

plantios de mudas nas áreas destinadas a Preservação Permanente ou à 

realização de trabalhos pontuais, sem nenhuma vinculação a práticas de 

educação ambiental formal e/ou não formal. Práticas essas que 

possibilitariam a desvinculação da concepção de educação ambiental como 

atividade complementar, descontínua, de caráter eventual e reprodutora de 

uma visão ingênua sobre a crise ambiental (LEME, 2007, p. 220). 

 
Embora possua as notas mais expressivas nas tábuas de avaliações, a educação 

ambiental ainda precisa transformar-se numa consciência aguçada dos passivos ambientais 

que compõe o mosaico das atividades desenvolvidas nas áreas de manancial de abastecimento 

e, auxiliar significativamente na integração dos atores sociais, para que percebam o mérito de 

suas ações. 

A falta de conhecimento sobre este programa já deveria estar superada, pois o 

município de Flor da Serra do Sul, segundo informações da equipe técnica, representa desde o 

ano de 2003 um expressivo valor na arrecadação anual, data quando foi oficialmente 

instituído o manancial de abastecimento.  

Os valores
44

 arrecadados não foram informados pelas prefeituras municipais de Flor 

da Serra do Sul e Marmeleiro, as quais alegam que os pagamentos por serviços ambientais 

incorporam os demais recursos, e a sua aferição não seria possível com exatidão. Porém os 

valores foram solicitados junto ao Instituto das Águas Paraná forneceu a arrecadação do 

ICMS Ecológico referente os anos de 2013 a 2015. 

Em linhas gerais, o processo de inclusão da população nos projetos formalizados 

parcial ou em sua totalidade, oriundos do emprego dos ICMS Ecológico, inclusive no 

conhecimento deste recurso e sua valoração, devem ser repensados, dada a inconstância em 

seu emprego e desinformação quanto sua existência e aplicabilidade. Logo, esse processo se 

instaura porque a comunidade não participa da elaboração do planejamento das atividades, ou 

seja, o planejamento participativo não é factível.  

                                                           
44

 A tabela com os valores do ICMS Ecológico foram descritos no capítulo III. 
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5.2 - SINTETIZANDO OPINIÕES: TÁBUA DE AVALIAÇÕES X AGRICULTORES 

VISÃO INSTITUCIONAL E VISÃO DAQUELES VIVENCIAM NA PRÁTICA 

 

Embora o arcabouço legal que compõe o quadro ambiental, tanto na esfera estadual 

quanto federal, esteja provido de uma gama de possibilidades para regulamentar os passivos 

ambientais contemporâneos, sendo estes, somatizados ao longo da trajetória de ocupação e 

desenvolvimento das atividades humanas, percebemos que os instrumentos legais não suprem 

a necessidade de conservação dos recursos naturais, além da inserção da sociedade na 

elaboração e execução de políticas públicas como descreve a maioria de seus estatutos. 

Estes dois prismas supracitados para execução das leis: conservação dos recursos 

naturais e participação da sociedade ou, das comunidades em geral, foram mencionados ao 

longo do presente trabalho com intuito de estabelecer uma correlação entre a proposição e 

execução das leis e políticas passíveis de administrar o bem comum que compõe os recursos 

naturais, especialmente os hídricos, sem que tão somente o segmento econômico, 

mantenedores dos modos de produção, se sobressaia às questões relacionadas ao meio 

ambiente, sem desvincular os interesses social. 

Ora, esse ideário por mais utópico e simplista que pareça, denota um pressuposto 

indelével: o conhecimento. É por meio do conhecimento, da informação e da educação que as 

pessoas passam a entender a valoração que o meio ambiente possui para a manutenção 

também da vida humana, pois indissociável das demais espécies, embora moldamos o espaço 

acima de qualquer outra, nossa relação com o meio ambiente é intrínseca, por mais que o ser 

humano esteja circundado por tecnologias e pelo modo de vida artificial. 

Esse reconhecimento, ou pertencimento, possibilita que, ao conhecer as pessoas 

tomem consciência de que sua participação e a união com os demais sujeitos pode resultar na 

aplicabilidade de leis que realmente visem o bem comum.  Quando compreendemos de forma 

crítica o direcionamento de projetos e ações em prol dos interesses econômicos, passamos a 

discernir o senso comum passivo da aceitação e entender nossa função enquanto sujeitos na 

construção das políticas públicas. 

Obviamente pensar que essa tomada de conhecimento, ou consciência, é a única forma 

de salvar o planeta, além de idealista, torna-se vulnerável diante da influência que exercem as 

grandes corporações subservientes ao capital que, inclusive, desmantelam o poder do Estado. 

Para tanto, questionar a objetivação do processo histórico instaurado por meio dessa 

“jurisdição econômica”, é que irá revelar por onde e como se deve começar a intervenção 

societária para desmantelamento da atual conjuntura econômica e política imposta. 
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O intuito de correlacionar a educação ambiental aos projetos de mesmo cunho permeia 

a necessidade de provocar o papel da sociedade não apenas a sua corresponsabilização no 

passivo ambiental, mas a possibilidade de se tornar agente na sua realidade local. 

Nesse contexto, podemos aferir o viés crítico e transformador à educação ambiental, 

pois além de novos saberes, e um caráter de denúncia das incompatibilidades das proposições 

de cunho legal com o seu cumprimento, proporcionar a ação dos sujeitos, visando mudanças 

em seu padrão civilizatório. 

Diante de todos esses contrastes, os municípios possuem a incumbência de aliar as 

políticas públicas de cunho ambiental passiveis de execução com a realidade local. Atenta-se 

para o fato de que execução de políticas não está necessariamente atrelada à fiscalização 

punitiva, mas sim de informar e proporcionar a adesão do público alvo. 

Por meio das entrevistas realizadas junto às instituições responsáveis pelo aporte 

técnico aos agricultores, percebemos a dissonância entre a proposição das ações e sua 

execução. Em primeira instância, os órgãos ambientais na esfera estadual reportaram a 

insuficiência de equipe técnica para acompanhar as atividades realizadas para a conservação 

dos recursos hídricos. 

No atendimento específico do Instituto das Águas, as prerrogativas do 

Institutos das Águas o atendimento é idêntico aos demais 39 municípios, que 

são 42 do Sudoeste que é a nossa área de atuação. Agora quanto aos 

municípios de Marmeleiro e Flor da Serra do Sul e é um tratamento 

diferenciado quando falamos em ICMS Ecológico, porque eles fazem parte 

da bacia hidrográfica que fornece água ao consumo humano de Francisco 

Beltrão então, este é o atendimento diferenciado, e mesmo porque são os 

municípios que mais arrecadam dividendos com ICMS Ecológico e também 

porque a maioria, a maior parte da bacia, se tomarmos por exemplo Flor da 

Serra é mais de 85% da área de Flor da Serra do Sul pertence a bacia, então 

esse ICMS Ecológico é uma espécie de devolução pela impossibilidade deles 

implantarem, algumas restrições principalmente em termo de indústrias de 

produtos poluentes não podem ser instalados nessa região dessa bacia (Chefe 

regional do Instituto das Águas do Paraná). 

 

Assim como o Instituto das Águas do Paraná, o município de Flor da Serra também 

correlacionou à realidade a qual seu território está condicionado, a de evitar atividades 

impactantes por conta do manancial de abastecimento público. Contudo, essa restrição é 

compensada pelos subsídios oriundos do ICMS Ecológico. 

Complementando a assertiva descrita, o mesmo entrevistado, quando questionado se 

alguma atividade específica é desempenhada para os municípios que arrecadam os royalties 

ecológicos, explica, 
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Aqui na região o único funcionário sou eu, e tem uma estagiária. Nós temos 

atendimento de um engenheiro (...) que vem Toledo, e o pessoal de Curitiba 

nessa questão de vistoria, eles dão apoio, porque tem uma equipe específica 

pra questão de vistoria quando surge no Paraná qualquer situação que precisa 

uma vistoria técnica aí nós temos lá técnicos de todos os setores ligados a 

água, começa desde o setor de oceanógrafo da região de Paranaguá até 

engenheiro civil, Curitiba tem uma equipe formada, são em oito, para 

atender, aqui eles já vieram, recebemos um problema de água, uma 

discussão com proprietário e a Sanepar (...) veio também o técnico o 

responsável pelo ICMS ecológico, há dois anos esteve em Marmeleiro, onde 

reunimos doze municípios, mas daí ele veio dar uma palestra sobre a questão 

do ICMS, porque muitos prefeitos dizem ah o ICMS Ecológico vem no bolo, 

só que por exemplo, vamos tomar exemplo de Marmeleiro, que é o seu 

trabalho, Marmeleiro praticamente  20% do ICMS, do bolo do IMCS é o 

ICMS Ecológico, se não tivesse o ICMS Ecológico, o retorno seria 20% 

(Chefe regional do Instituto das Águas do Paraná). 

 

Por meio deste relato, observamos dois pontos essenciais: A criação de um órgão 

ambiental que possui apenas dois funcionários para dar conta de toda demanda de aporte 

técnico na instrução pertinente aos recursos hídricos, seguido pelo elemento preponderante na 

administração municipal dos valores arrecadados por meio do pagamento por serviços 

ambientais. 

Os valores arrecadados confirmam a urgência em intensificar as ações para 

manutenção dos recursos hídricos e, disponibilizar mecanismos de modo a beneficiar os 

agricultores, ofertando aporte financeiro e devido acompanhamento nas atividades já 

estabelecidas. Essa intensificação se justifica, pois, dentre as respostas dos agricultores 

entrevistados, sua participação nos projetos ligados à conservação ecossistêmica se ateve, 

principalmente, a construção das cercas. 

Notoriamente o processo de isolamento das áreas que correspondem a Preservação 

Permanente é de extrema relevância, pois o corpo hídrico ficara protegido do carreamento de 

sedimentos, bem como proporcionará o resgate da flora e até mesmo da fauna local, como 

observamos os relatos já descritos dos agricultores que compreendem a área de mananciais de 

abastecimento, além de se fazer cumprir a legislação ambiental. 

De um modo geral, os proprietários avaliaram as ações de recomposição da vegetação 

nativa como ponto positivo, melhorando a qualidade da água, pois esta é essencial para a sua 

sobrevivência no campo. Talvez o fato de um dos entrevistados citarem a perda de área para 

esta etapa de recuperação esteja ligada a sua restrição em sua cooperação no rol de atividades 

que deveriam ser desenvolvidas e contínuas. Os agricultores foram unânimes em descrever 

sua participação restrita ao isolamento da área por meio da construção da cerca.    
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O pertencimento dos sujeitos envolvidos perpassa as ações que impliquem as obras 

diretamente aplicadas em sua propriedade, mas também a sua valorização enquanto agentes 

na preservação do meio ambiente. Quando o poder público municipal apenas busca o 

proprietário quando objetiva expor o trabalho realizado, descaracteriza sua atuação no cuidar 

do ambiente. 

O modo de agir diante dessas situações deve ser processual e contínuo, integrando a 

comunidade para demandar a gestão participativa, constantemente pregada e usualmente 

mascarada nos projetos de cunho ambiental. 

Ora, se os valores são significativos diante da receita municipal, porque da insatisfação 

dos agricultores quanto à continuidade das atividades? Obviamente que esta insatisfação não 

permeou todas as falas descritas nas entrevistas dos proprietários, porém, percebemos que as 

atividades relatadas por meio das secretarias de meio ambiente não condizem com o que está 

sendo concretizado. 

Também sabemos que os recursos não são aplicados somente junto às atividades de 

recuperação das áreas de mananciais, e sim distribuídos aos demais setores da administração 

pública, a fim de promover melhorias estruturais e na qualidade de vida dos munícipes, como 

informado pelos responsáveis técnicos. Ou ainda, a sua destinação de 50% como é o caso do 

município de Marmeleiro. 

Contudo, diante de uma população relativamente pequena, os valores de R$ 

2.456.802,82 (Dois milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e dois reais e 

oitenta e dois centavos), e R$ 1.666.471,55 (Um milhão seiscentos e sessenta e seis mil, 

quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), para Flor da Serra e 

Marmeleiro, respectivamente, poderiam ser administrados e destinados com maior ênfase nas 

atividades atreladas a conservação dos mananciais de abastecimento público.  

Devemos aqui atentar para o descontentamento relatado junto aos produtores rurais de 

Flor da Serra, evidenciando que o mesmo deveria alocar percentil mais significativo dos 

valores arrecadados em prol da manutenção e conservação dos corpos hídricos, mesmo 

porque este não possui lei específica para melhor administrar este subsídio. 

A contextualização das instituições estaduais, como já afirmado no início deste 

capítulo, afirma que os valores não são devidamente aplicados por parte dos municípios. 

Diante do montante arrecadado pouco é feito. Mesmo assim, as tábuas de avaliações seguem 

insistindo na intensificação de atividades junto aos agricultores enfatizando, inclusive, a 

educação ambiental voltada para as famílias do campo.  
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Além da educação ambiental formalizada pelos municípios junto a escolas, gincanas, 

ações de limpeza de ambientes públicos, e demais datas comemorativas, os órgãos estaduais 

também auxiliam nesse processo. 

Quanto ao acompanhamento dos programas empregados por meio dos pagamentos dos 

royalties ambientais, a educação ambiental é realizada de acordo com a demanda dos 

municípios. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) possui um 

técnico extensionista cedido pela Emater, que por sua formação e atuação nesta instituição, 

conhece a realidades das propriedades. Segundo ele, a educação ambiental não contempla 

especificidades sobre o manancial de abastecimento nos municípios de Flor da Serra do Sul e 

Marmeleiro. Quando questionado se o trabalho era realizado, além das escolas, junto aos 

produtores, em específico a água nos foi reportado as seguintes sequências,  

Aqui eu trabalhei bastante com os agricultores, as escolas fazem um trabalho 

bem grande aqui também, Flor da Serra tem um trabalho bastante intenso 

com as escolas, em Marmeleiro também, mas também já foi trabalhado 

outras oportunidades com os agricultores. (...) Se fala meio que num geral, 

quando são agricultores, por exemplo, a relação de água e solo, floresta que 

não tem como você deixar de citar, quando é alunos você faz uma grande 

relação com os resíduos, principalmente não só na área urbana porque hoje 

também no rural, então é sempre trabalhado nessa linha (Técnico da SEMA). 

 

Embora o emprego da educação ambiental descrita por ambas instituições, os 

agricultores relataram limitações quanto a ação efetiva do poder público nestas esferas. O 

número reduzido de funcionários se estende tanto ao Instituto das Águas do Paraná quanto a 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), dispondo de apenas um técnico 

para realização de atividades a trinta e nove municípios. 

O Chefe regional da SEMA, assim como os agricultores do município de Marmeleiro, 

relatou que as atividades desenvolvidas no Departamento de Meio Ambiente ligadas as ações 

de manutenção da área de manancial foram interrompidas com o falecimento do técnico que 

tinha uma boa relação com a população local e também fazia o elo junto à instituições 

estaduais. 

Fizemos um trabalho junto com Marmeleiro, apoiando os trabalhos deles na 

coleta seletiva, no replantio de árvores nas margens dos rios, uma pena que o 

Jovani se foi, que desenvolvia um trabalho excelente na área de ICMS 

(Chefe Regional da SEMA). 

 

 Conceber tantas variáveis que, em conjunto, designam a insatisfação dos agricultores e 

condicionam a incompatibilidade entre as propostas e o cumprimento das mesmas, denotam a 

soma de falhas por parte das entidades envolvidas.  Verificamos, nesse compasso, a supressão 

de funcionários para orientar o processo de gestão, com o descaso do Estado em designar 
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órgãos ambientais sem devido aporte técnico e financeiro e, ainda, explicitar 

demagogicamente discursos acerca da “conscientização ambiental” que não se efetiva. Sem 

deixar de delegar a falta de empenho por parte dos municípios na aplicação dos recursos 

vinculados aos projetos de conservação e manejo dos recursos hídricos, vinculando ações 

paliativas aquém da gestão intentada. 

Discurso é prática social, materialidade que não se confunde com atividade 

puramente individual nem é algo reflexo de determinações econômicas. E, 

mais, expressa correlação de forças sociais, relações de poder e hegemonia e 

qualifica posições e projetos políticos em disputa na sociedade. Nenhum 

discurso é neutro (LOUREIRO, 2012, p. 33). 

 

 Outro condicionante da incompatibilidade da implantação das políticas públicas junto 

a área da bacia do rio Marrecas refere-se ao desconhecimento do significado e amplitude de 

emprego do ICMS Ecológico por parte dos agricultores. Essa característica não se refere 

apenas a esta parcela da sociedade mas, de uma forma geral, a população desconhece os 

mecanismos de destinação e distribuição de recursos oriundos das esferas Estadual e Federal. 

Os meios de captação de subsídios são diversificados, dependem de inúmeros fatores como 

número da população, formas de arrecadações municipais por meio de impostos e, por abarcar 

em seu território áreas passiveis de restituições como é o caso dos royalties ambientais, e 

ainda, a influência econômica e política que os entes federativos possuem. 

 A fim de elencar proposições correlatas a informação e sensibilização da população 

sobre a finalidade do ICMS Ecológico, serão descritas algumas sugestões de inserção 

consciente dos sujeitos no processo de administrar deste recurso. Além de contextualizar as 

demais formas de gestão dos recursos naturais a fim de otimizar as potencialidades locais e 

promover melhorias na qualidade de vida da população. 

 

 

5.3 - PROPOSIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA COMUNIDADE 

NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 Além da gestão integrada que envolve ação conjunta entre os municípios, o sucesso de 

sua implementação também depende da eloquência em articular a sociedade ao seu 

planejamento e execução, com intuito de integrar e articular uma modalidade de gestão 

participativa, como prevê os moldes das políticas públicas de cunho ambiental. 
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 A fim de corroborar com a gestão dos recursos hídricos, serão sistematizadas algumas 

proposições (Quadro 6) com intuito de auxiliar os municípios para envolver a sociedade na 

implementação do ICMS Ecológico. 

 

Quadro 6 - Proposições para participação da população na administração e 

implementação do ICMS Ecológico  

Ações Objetivos Parcerias 

Realizar reuniões/ conversas 

junto as comunidades locais e por 

meio destas estabelecer as 

informações descritas na 

sequência das demais ações: 

Aproximar a população junto aos 

técnicos responsáveis. 

Secretarias municipais de Meio 

Ambiente e Agricultura, SEMA e 

Instituto das Águas do Paraná, 

Universidades, EMATER e demais 

setores descritos na sequência.  

 

Informar os condicionantes que 

permeiam a arrecadação e 

utilização do ICMS Ecológico. 

Explicitar a forma de transferência 

constitucional deste recurso, e 

delegar a relevância deste para a 

conservação da água.    

Secretarias municipais de Meio 

Ambiente e Agricultura, Instituto 

das Águas do Paraná. 

Apresentar as tábuas de 

avaliações com as ações 

priorizadas e as proposições de 

sua continuidade. 

Explanar para a população as ações 

já concretizadas e as demais 

proposições para os períodos 

subsequentes. 

Secretarias municipais de Meio 

Ambiente e Agricultura, Instituto 

das Águas do Paraná. 

Prestar contas da utilização e 

planejamento das próximas ações 

acopladas do ICMS Ecológico, 

bem como a Leis instituídas para 

utilização deste recurso.  

Informar a população sobre a 

vinculação dos valores para cada 

setor do município e de que forma 

ele está contido no orçamento 

municipal por meio do PPA (Plano 

Plurianual Municipal), LDO e 

LOA
45

. Informar também as Leis 

atreladas ao emprego do ICMS 

Ecológico. 

Prefeitos Municipais, Secretaria de 

Administração, Setor Contábil e 

Jurídico.  

 

 

Delegar uma equipe que vai 

acompanhar o andamento das 

ações e dar continuidade aos 

trabalhos. 

Potencializar as ações tanto de 

cunho conservacionista quanto 

educação ambiental. 

Prefeitos Municipais, Secretarias 

de Meio Ambiente e Agricultura. 

Realizar audiência pública para 

elencar as ações prioritárias junto 

aos mananciais de abastecimento 

público. Nesse mesmo evento 

também serão realizadas as 

seguintes etapas: 

Diagnosticar as proposições dos 

agricultores e do poder público 

municipal e elencar um quadro 

daquelas que são prioritárias num 

primeiro momento. 

 

 

 

 

 

Continuação do quadro 6 na página 

seguinte. 
Estabelecer uma agenda para as 

próximas reuniões junto as 

Listar as ações a curto e médio 

prazo a serem implementadas, 

                                                           
45

 O modelo orçamentário brasileiro é definido na Constituição Federal de 1988 do Brasil, compõe-se de três 

instrumentos: o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – 

LOA. O Plano Plurianual sistematiza os programas e projetos a serem desenvolvidos pelos entes federativos no 

período de quatro nos, definindo as diretrizes, objetivos e metas dentro da ação pública. Cabe à LDO, 

anualmente, enunciar as políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte. Já a LOA tem 

como principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro. 

Assim, a LDO ao identificar no PPA as ações que receberão prioridade no exercício seguinte torna-se o elo entre 

o PPA, que funciona como um plano de médio prazo do governo, e a LOA, que é o instrumento que viabiliza a 

execução do plano de trabalho do exercício a que se refere (CÂMARA DOS DEPUTADOS, s/d).  
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comunidades, bem como reuniões 

para apresentar os resultados das 

ações desenvolvidas. 

 

incluído as reuniões e primeiras 

etapas de desenvolvimento dos 

trabalhos in loco, ou seja, junto aos 

proprietários rurais. 

 

Continuação do quadro 6 da página 

anterior. 

Agricultores, especialmente os 

líderes comunitários, Secretarias 

Municipais envolvidas no processo  

e Universidades. 
Nomear os líderes comunitários 

que serão responsabilizados a 

repassar informações a 

comunidade. 

 

Integrar a comunidade e permitir o 

amplo acesso das informações das 

ações e intervenções a serem 

realizadas. 

Delegar a equipe responsável pela 

Educação Ambiental 

 

 

Compatibilizar as ações de cunho 

conservacionistas que empregam 

obras à sensibilização dos 

agricultores e, dar continuidade aos 

trabalhos.  

Secretarias Municipais, 

Universidades envolvidas e SEMA 

(que possui técnico responsável 

para realizar palestras junto aos 

agricultores e possui formação 

ligada as atividades desenvolvidas 

no campo). 

Construção de material 

informativo á população geral dos 

municípios. 

 

 

Elaboração e veiculação de 

materiais (folders, cartilhas e 

materiais educativos em geral) que 

visam a promoção da informação 

sobre as ações desenvolvidas e 

sensibilizar a população sobre a 

relevância de sua participação no 

processo de gestão dos recursos 

hídricos. 

Equipe Técnica delegada para 

realizar a  educação ambiental. 

Elaborado por ROSA, M. D. (2016). 

 

O processo de informação e inserção da população pressupõe o engajamento do poder 

público municipal junto às demais instituições a nível estadual a fim de somar esforços para 

legitimar as políticas públicas enquanto participativas. A gestão participativa permeia essa 

harmonização em delegar as competências entre os setores que compõe o poder executivo e 

órgãos consultivos. 

A aproximação e inserção do diálogo inicial, não que esta prática já não tenha sido 

constituída anteriormente pelos municípios, porém, tem-se a necessidade de reiniciá-la para 

retomar ideias ainda não explicitadas a população. Corroborando com a relevância da 

participação social, Leme (2007) afirma, 

A sociedade civil necessita estar atenta a esse processo, compreendendo até 

que ponto o seu papel é determinante na construção de Políticas que 

legitimem suas demandas. Tal compreensão gera embates ideológicos que 

devem ter na Esfera Pública o seu âmbito mais adequado e mais frutífero. 

Espaço que não pode ser confundido com o próprio Estado, já que a esfera 

pública é construída pela sociedade civil e possui dimensões proporcionais a 

capacidade desta sociedade em organizar-se e fazer-se ouvir (LEME, 2007, 

p. 64). 

 

Aliado ao diálogo, deve ser designada uma equipe responsável pela organização dos 

trabalhos, bem como espaço físico adequado nas comunidades, ou centros destinados à 
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realização das reuniões. É de extrema relevância que o poder público municipal se desloque 

até o público alvo, ao menos na etapa inicial até a delegação dos líderes comunitários, para 

que sua participação seja concreta. Além disso, as datas e locais das reuniões devem ser 

veiculadas com antecedência para organização dos partícipes por através dos meios de 

comunicação locais. 

Convém ressaltar que a conceituação e designo das possibilidades de emprego e 

origem do ICMS Ecológico, deve anteceder a explanação das atividades já realizadas pelo 

emprego deste recurso nos municípios. 

Outro fato é o de que a população de uma forma geral deve ser informada sobre esta 

forma de transferência constitucional, porém o objetivo central é proporcionar a adesão das 

famílias das comunidades rurais localizadas nos mananciais de abastecimento público, 

território que origina o ICMS Ecológico.  

Nesse contexto, o município de Francisco Beltrão que, além de ser beneficiário por 

conta do abastecimento público junto aos mananciais de captação de Flor da Serra do Sul e 

Marmeleiro, também arrecada os royalties ecológicos, em menor expressão, porém deve 

estabelecer estratégia similar a fim de congregar a população. Ao mesmo passo que 

igualmente possui a tarefa de informar as instituições parceiras que desenvolvem atividades 

na catalogação de espécies e demais ações em prol da conservação do Parque Ambiental 

Irmão Cirilo, inclusive o Instituto ambiental do Paraná (IAP) que coordena as atividades do 

viveiro municipal no mesmo espaço.  

Os órgãos ambientais devem se organizar para realizar os trabalhos em ambos os 

municípios, incluindo, Flor da Serra do Sul, Marmeleiro e Francisco Beltrão. Lembrando que 

esta ação, quando implementada, pode servir de base e, ser compartilhada para que os demais 

municípios da região beneficiários por esta modalidade de pagamentos por serviços 

ambientais, se organizem a fim de sistematizar também a sua gestão pública participativa. 

É de extrema relevância que a transparência da utilização dos recursos perpasse as 

etapas de proposição e execução das ações. Por isso foi proposto o setor financeiro, 

administrativo e jurídico participar, ao menos em uma das etapas de diálogo junto aos 

agricultores. A participação desses setores, além de pertinente, é extremamente significante, 

pois expressa confiabilidade.  

Nessa esteira, também devem ser informados os valores de arrecadação anuais do 

ICMS Ecológico separados dos demais proventos, para que os mesmos sejam devidamente 

direcionados em sua finalidade legal, pois os municípios insistem em alegar que os royalties 

ecológicos são destinados junto com os demais recursos, por isso sua aferição exata não é 
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possível, todavia, o setor contábil municipal ou Instituto das Águas do Paraná possui formas 

de declarar os valores com exatidão. 

As ações já descritas, embora pareçam dissociadas da educação ambiental, nada mais 

são do que parte do processo de inserção pedagógica da emancipação dos sujeitos diante das 

políticas públicas que estão a serviço da qualidade ambiental e social, demandadas por meio 

de recursos constitucionais passíveis de emprego de medidas de cunho conservacionista. 

Como se observa, a educação ambiental está presente no processo de informação e 

implementação das proposições, quando esta, deixa de ser pensada enquanto uma ação 

inocente, apolítica e acrítica. Muito além de demandar uma sensibilização ingênua e 

romantizada da questão ambiental, esta pode, quando bem empregada, preencher as lacunas 

que separam a população das instituições responsáveis pela aplicabilidade dos projetos e 

políticas públicas. 

É de opinião unívoca que a educação ambiental bem empregada, necessita de uma 

equipe responsável que se empenhe pela causa e, promova a aproximação da comunidade 

com as ações propostas. Para isso, o poder público municipal deve designar servidores com 

experiência e afinidade com o público das comunidades rurais, e deem continuidade aos 

trabalhos na educação ambiental não formal. 

Também foi elencado no quadro de proposições a confecção de materiais a fim de 

auxiliar na veiculação de informações sobre o ICMS Ecológico, para esta etapa também 

devem ser estabelecidos os recursos financeiros disponíveis e, produzir materiais didáticos, ou 

seja, passíveis de compreensão para os diferentes públicos, especialmente aqueles com 

proposição de auxiliar nas práticas de manutenção e recuperação dos recursos hídricos, além é 

claro, da inserção da comunidade nas atividades priorizadas. 

Não podemos deixar de citar a integração das universidades nesse processo. Pois estas 

instituições já participam da qualificação das ações por meio da tábua de avaliações e, 

possuem projetos de extensão junto a qualidade da água; realização de seminários; educação 

ambiental, entre outros. Sendo assim, os trabalhos podem ser intensificados de acordo com a 

demanda dos municípios, além de estreitar relações junto as comunidades rurais somando 

forças para alcançar sucesso e dar continuidade na implementação das atividades elencadas. 

A implementação das ações descritas pode ser potencializada quando, os municípios 

organizarem-se em prol de uma gestão que integre os seus territórios, pois os recursos 

hídricos desconhecem as divisas políticas, mas materializam seu curso de acordo com a 

extensão de sua bacia hidrográfica.  
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Inexoravelmente, a presente proposta, além de investigar as ações de educação 

ambiental, bem como as políticas públicas empregadas na bacia do rio Marrecas, incluindo os 

municípios de Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul e Marmeleiro, visa despertar o poder 

público para a relevância de ações conjuntas, a fim de amenizar problemas também correlatos 

as subsequentes inundações acometidas por conta da morfologia local natural e 

irresponsabilidade do poder público em ordenar a expansão urbana, bem como a utilização 

inadequada do solo tanto no campo quanto na cidade. 

Para gerir o direcionamento do uso e ocupação do solo são estabelecidos, por meio do 

Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.557/2010, foi delegada a responsabilidade aos 

municípios de elaboração dos Planos Diretores Municipais, a fim de diagnosticar a morfologia 

da ocupação do solo e dar as diretrizes de como se procederiam as demais formas de expansão 

das cidades. Por meio da legislação dos Planos diretores dos municípios da área de estudo, 

podemos averiguar o primeiro contraste quando estes instrumentos se intitulam enquanto 

participativos, sendo que a população raramente participa ou tem acesso a estes planos.   

O acesso aos mesmos é limitado quando nem mesmo a administração municipal 

possui a sua cópia impressa ou digital. Por isso atrelamos a nossa pesquisa apenas as leis 

formuladas a partir da criação dos Planos Diretores. Este procedimento foi priorizado, pois a 

partir destes instrumentos são delegadas as diferentes áreas de ocupação, e a gerência dos 

recursos hídricos, já citada, deve estar em consonância com o que prevê a legislação 

municipal vigente.  

Dentro do perímetro urbano os planos estabelecem as zonas passíveis ou não de 

ocupação, são neles que podemos encontra as zonas de proteção das áreas de Preservação 

Permanente e de áreas verdes. Alguns municípios, como é o caso de Francisco Beltrão, em 

seu zoneamento destina áreas de habitação de Interesse Social (ZEIS) em áreas de 

Preservação Permanente, como é observado em seu mapa de Zoneamento (Mapa 7). 

Esta sobreposição de finalidades para as mesmas áreas denota falha na elaboração do 

Plano e na conservação de áreas verdes, além do descaso com aqueles que necessita de 

habitações, haja vista os problemas correlatos às enchentes que a população padece ano após 

ano. 

O município de Flor da Serra do Sul elenca também áreas restritas à ocupação, tal 

como as Áreas de Preservação Permanente. Lembrando que estas áreas devem estar 

asseguradas por conta do manancial de abastecimento público, uma vez que esse município 

recebe a compensação ambiental por meio dos royalties ecológicos. 
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O município de Marmeleiro, na legislação referente ao Plano Diretor, além de elencar 

a melhoria da qualidade do meio ambiente e participação da população nas decisões no 

âmbito municipal, também evidencia a participação junto ao sistema estadual de recursos 

hídricos, bem como a promoção de estudos para a gestão dos recursos hídricos locais. Além 

disso, estabelece a motivação de programas educacionais aliados ao saneamento básico e 

fiscalização do uso dos cursos d’água. Nesse contexto, também insere a bacia hidrográfica 

enquanto estratégica, levando em consideração a relevância que o ICMS Ecológico também 

representa a este município. 

Além dos planos diretores, a intenção inicial deste trabalho era elencar os dados 

disponíveis nos planos de recursos hídricos, devido a seu caráter norteador das diretrizes a 

serem implementadas junto a gerencia destes recursos. Entretanto, os municípios não 

possuíam uma cópia destes que foram encaminhados junto ao Instituto das Águas do Paraná. 

Atualmente os planos estão junto ao Ministério Público, e a solicitação destes junto a esta 

instancia poderia ocasionar problemas aos municípios. 

Este lapso dos municípios, não apenas para a articulação de projetos e decisões a 

serem tomadas para a gerência dos recursos hídricos, mas também com a população, pois 

estes instrumentos deveriam estar disponíveis para consulta e informação pública, expressa a 

inconsistência de inúmeros planos que desvinculam sua autenticidade, e somam os 

“documentos de gaveta” que compõe o acervo dos poderes públicos constituídos como 

instrumentos de burocracia e não de pesquisa, fundamento ou planejamento. Além disso, 

muitos dos planos são elaborados por empresas contratadas, geralmente por meio de 

licitações, que não conhecem a realidade local sem que a população participe efetivamente, 

sem refletir a real dimensão das ações a serem implementadas, especialmente em seu 

diagnostico inicial. 

Outro documento que auxiliou na coleta de informações acerca da área de estudo, bem 

como do rol de atividades a serem desenvolvidas para minimizar os impactos ocasionados por 

passivos ambientais, especialmente as enchentes, foi o Plano Municipal de Controle de Cheias 

e Drenagem Urbana e Rural de Francisco Beltrão, o qual integra ações em conjunto com os 

demais municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio Marrecas. 

Dentre as ações estabelecidas neste plano, a educação ambiental e a constituição de 

um consórcio intermunicipal estão presentes nas medidas não estruturais. Além destas, estão 

listadas ações estruturais que visam minimizar o passivo ambiental ocasionado pelo uso e 

ocupação do solo desordenado. Aliado a este fator, não podemos deixar de mencionar a 
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omissão do poder público municipal e demais órgãos ambientais fiscalizadores quanto a 

regulação e cumprimento da legislação que compete aos mesmos.  

Oportuno se torna dizer que as intervenções contidas neste plano ainda não foram 

executadas, nem mesmo a sua leitura paralela com os demais planos diretores, visando uma 

ação integrada entre os municípios. Ora, se os documentos não se encontram nas prefeituras, 

tão pouco esta prática poderá ser iniciada.  

A ação conjunta entre os municípios pode ser configurada por novas modalidades de 

gestão integrada, possibilitando a participação dos atores sociais na conservação e 

recuperação dos recursos hídricos. Dentre elas, os consórcios intermunicipais podem atuar de 

forma integrada aos comitês de bacias hidrográficas, e são elencados enquanto instrumento 

estratégico para compartilhar as responsabilidades dos poderes públicos municipais, além de 

instituir uma sólida parceria na captação de recursos. 

Como a bacia do rio Marrecas se insere na composição do comitê da bacia do Alto 

Iguaçu, quando este iniciar as atividades logo serão distribuídos os recursos mediante 

prioridades estabelecidas dentre os seus setenta municípios constituintes. Os municípios que 

estiverem organizados com escopo de ações estabelecidas em projetos, serão primeiramente 

beneficiados. Além do fato de que a instituição de consórcios possui maiores chances de 

arrecadar recursos junto às esferas estaduais e federais.  

Para isso, devem ficar atentos aos editais junto ao portal dos convênios (SICONV) e 

programas desenvolvidos pela Agência Nacional das Águas que seleciona projetos ligados a 

conservação dos recursos hídricos. Além do fato dos municípios de Flor da Serra do Sul e 

Marmeleiro possuírem uma vultosa arrecadação por meio do ICMS Ecológico e possuírem 

interesse em comum da manutenção dos cursos d’água dos mananciais de abastecimento 

público e, Francisco Beltrão que se beneficia deste para seu suprimento. 

Para que a população esteja inserida tanto na formulação quanto execução das 

propostas ligadas aos recursos hídricos e demais recursos naturais, primeiramente ela deve 

estar ciente das formas de organização que o município pode estar inserido, e como o seu 

envolvimento pode melhorar a qualidade dos recursos hídricos e, consequentemente, a 

qualidade de vida dos munícipes. 

Aliadas as proposições já descritas no Quadro 6 que elenca ações para potencializar o 

emprego do ICMS Ecológico, seguem demais proposições para participação tanto da 

população como a organização entre os municípios integrantes da bacia do rio Marrecas: 
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Quadro 7 - Proposições para a implantação do consórcio intermunicipal na bacia do rio 

Marrecas 

ETAPAS AÇÕES OBJETIVOS EXPECTATIVAS 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO DO 

CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL. 

Reunião com o poder 

público de ambos 

municípios, secretarias 

e órgãos afins. 

Estabelecer um protocolo 

de intenções acerca do 

bem comum entre os entes 

federativos. 

 

Diagnosticar as 

potencialidades e 

entraves na constituição 

do Consórcio. 

Apresentar à população 

a pauta de ações. 

Promover a participação 

da sociedade e expor 

finalidade do consórcio 

intermunicipal. 

Integrar a Comunidade 

de ambos os municípios 

demonstrando a 

relevância desta forma 

de gestão, enfatizando a 

sua participação antes 

mesmo da consolidação 

do consórcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDAÇÃO DO 

CONSÓRCIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação do quadro 7 na 

página seguinte. 

Ratificar  o protocolo de 

intenções. 

Elencar e articular as 

potencialidades e 

dificuldades de cada 

município.  

Superar os entraves 

político administrativos 

que impedem a 

formalização do 

consórcio. 

Elaborar as linhas 

prioritárias de ações  

Designar as ações iniciais 

para a gestão dos recursos 

hídricos  

Por meio da participação 

pública, elencar as 

prioridades a serem 

estabelecidas a médio e 

longo prazo, com ações 

de conservação dos 

recursos hídricos e 

integração da 

comunidade. 

Eleger e nomear o 

conselho 

administrativo, equipe 

técnica e representantes 

da comunidade. 

-Delegar atribuições aos 

servidores e elencar o 

quadro técnico de acordo 

com as possibilidades 

entre os municípios. 

-Distribuir 

equitativamente as 

responsabilidades e 

deveres de cada 

secretaria, e organismos 

que compõe a estrutura 

municipal. 

 

-Priorizar Assessoria 

técnica aos agricultores. 

-Estabelecer o 

comprometimento de 

cada profissional e 

escolhido pela 

comunidade e delegar 

suas funções. 

 

-Pelo fato de possuírem 

suas propriedades junto 

aos mananciais de 

abastecimento público 

devem ser priorizadas as 

ações de cunho 

conservacionistas. 

-Inserir líderes das 

comunidades junto as 

equipes. 

 

Estabelecer metas para 

os passivos ambientais. 

Elucidar as possibilidades 

de passivos ambientais, 

bem como as vantagens 

Pormenorizar as ações 

para que ambos os 

municípios não 
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Continuação do quadro 7 da 

página anterior 

 

físicas, econômicas e 

políticas de cada 

município. 

sobrecarreguem os 

passivos ambientais, 

nem acumulem 

vantagens e/ou 

privilégios aos demais. 

Elaboração, aprovação e 

publicação de Estatuto. 

Formalizar os 

condicionantes do Estatuto 

que irá reger a gestão 

intentada. 

Institucionalizar a forma 

de organização, bem 

como a estrutura, 

atribuições, forma de 

eleição e demais 

normativas para a 

funcionalidade do 

consórcio. 

LEVANTAMENTO DE 

DADOS FÍSICOS, 

ECONÔMICOS E 

SOCIAIS DA ÁREA EM 

QUESTÂO. 

-Elaborar um 

diagnóstico da área. 

 

-Constituir parcerias 

com as universidades. 

Conhecer a área de 

implantação do consórcio, 

a fim de otimizar o 

emprego dos recursos.  

Estudar as áreas da bacia 

do rio Marrecas, 

priorizando aquelas que 

mais necessitam de 

intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILIZAÇÂO SOCIAL: 

INFORMAÇÃO - 

SENSIBILIZAÇÃO DA 

POPULAÇÃO. 

 

 

 

 

Trabalhar com a 

educação ambiental 

formal e não formal. 

Promover a sensibilização 

da população quanto à 

manutenção dos recursos 

naturais, especialmente os 

hídricos. 

Intensificar a 

participação da 

população na gestão das 

águas. 

Elucidar o contexto 

histórico e econômico em 

que os municípios estão 

inseridos. 

Compreender que a 

atribuição do passivo 

ambiental não deve ser 

delegada na mesma 

proporção a todos os 

atores sociais. 

Verificar as formas de 

atuação dos diferentes 

segmentos produtivos 

estabelecidos na área. 

Compreender como o 

espaço é transformado e, 

até mesmo direcionado 

por segmentos 

econômicos. 

Definir os métodos e 

materiais utilizados na 

sensibilização da 

população. 

Atingir todos os 

segmentos sociais, 

respeitando suas 

particularidades. 

Definir os meios 

utilizados, palestras em 

escolas, junto aos 

produtores rurais, 

confecção de material 

educativo e informativo, 

dentre outros. 

Elaborado por ROSA, M. D. (2016). 

 

 As atividades citadas, complementam e se sobrepõe as demais descritas para a 

viabilização do ICMS Ecológico (Quadro 6), pois as ações diretamente ligadas a este 

pagamento por serviços ambientais podem ser antecedidas, já que o processo de criação de 

um consórcio demanda vários elementos burocráticos. Logo, as mesmas podem ser realizadas 

concomitantemente, dependendo do grau de organização e vontade política dos municípios de 

Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul e Marmeleiro. 
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 A idealização do consórcio entre os municípios, prevê a intensificação das medidas 

conservacionistas e educacionais a serem designadas pelo Comitê da bacia hidrográfica do 

Baixo Iguaçu. O recorte espacial permeia a unidade e não desvinculação entre estas duas 

formas de gerencia, haja vista que o comitê, tem origem em seu vocábulo: “Comitê, do latim 

committere, significa “confiar, entregar, comunicar”. É o termo empregado para dar 

significado à comissão, à junta, à delegação, à reunião de pessoas para debate e execução de 

ação de interesse comum” (ANA, 2011, p.11). 

 Este debate intensificado e reordenado por uma instância com menor abrangência 

espacial, vai propiciar a organização entre os municípios que possuem em comum recursos 

naturais, delimitados pela bacia hidrográfica, tida como unidade territorial de ação para a 

gestão dos recursos hídricos com maior autonomia. 

 A mobilização social compreende todas as etapas de consolidação do consórcio, desde 

sua proposição, formalização, levantamento de dados e execução. Tal particularidade 

representa a indissociabilidade dos atores sociais no que prevê a gestão pública participativa, 

já designada enquanto os representantes das inúmeras instâncias podem intermediar seus 

interesses como cidadãos, denotando a participação na construção no escopo das decisões 

acerca da gerência da água e dos demais recursos em questão. 

Esta autonomia, está descrita junto a Política Estadual dos Recursos Hídricos que, 

parte do pressuposto que “os consórcios e as associações intermunicipais de bacias 

hidrográficas” poderão ser constituições legais para o gerenciamento dos recursos hídricos 

locais. 

A criação de um consórcio público integra algumas etapas
46

 para sua criação, a saber, 

I. Protocolo de Intenções – contrato preliminar que, ratificado pelos entes da 

Federação interessados, converte-se em contrato de consórcio público;  

II. Ratificação do Protocolo de Intenções junto ao poder legislativo de cada 

ente – aprovação pelo ente da Federação, mediante lei;  

III. Elaboração, aprovação e publicação de Estatuto – dispõe sobre forma de 

organização, estrutura, atribuições, forma de eleição e demais regras para sua 

funcionalidade. Deve ser aprovado pela Assembleia Geral e publicado na 

Imprensa Oficial, no âmbito de cada ente consorciado, para que possa 

produzir os seus efeitos (ANA, 2013, p. 64). 

 

 A designação de representantes das comunidades juntamente com a equipe técnica de 

ambos os municípios, igualmente exerce relevância para elencar as atividades prioritárias 

passiveis de execução, pois os agricultores conhecem como ninguém a área a ser trabalhada. 

                                                           
46

 Estas etapas estão embasadas na Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto nº 6.107/200, que dispõe das normas 

gerais de contratação de consórcios públicos. 
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 Diagnosticar a área é essencial, pois permite elencar com exatidão os pontos 

potenciais para implementação das ações. O município de Marmeleiro já possui mapeamento 

de parte da área de intervenção junto ao manancial de abastecimento, inclusive projetos já 

foram disponibilizados para a comunidade Água Verde por conglomerar mapeamento do solo 

e demais informações das propriedades nela contida.  

 Este exemplo pode se estender junto aos demais municípios, pois a parceria com 

Universidades permite o agrupamento de dados por meio de mapeamentos, estudos 

fitossociológicos, educação ambiental, dentre outros. Outro fator é, realizar a integração de 

dados contidos nos Planos Diretores, e retomar os Planos de Recursos Hídricos tecendo 

paralelo inclusive, com o Plano de Contenção de Cheias do município de Francisco Beltrão, 

que contempla informações e ações para toda a bacia do rio Marrecas. Lembrando que muitas 

das informações dos Planos Diretores devem ser atualizadas, devendo os mesmos passar por 

reformulações. 

 Evidentemente que, além das Universidades, as Instituições públicas estaduais 

também farão parte do andamento das ações, pois o Instituto das Águas do Paraná, SEMA, 

IAP e EMATER, possuir a finalidade em implementar várias das ações já descritas. 

 A educação ambiental é elencada muito além da sensibilização quanto a manutenção 

dos recursos hídricos, mas também para contemporizar o contexto histórico e econômico dos 

quais somos produtos, e acarreta o atual quadro de degradação ecossistêmica. Ao mesmo 

passo em que devemos estar atentos para a atribuição dos passivos ambientais a serem 

superados, atentando pela desigualdade de forças empregadas por segmentos diferenciados, 

que exercem sua influência de modo a moldar o território e utilizar os recursos naturais de 

forma mais intensa e agressivas. 

Para poder implementar políticas ambientais eficazes é necessário 

reconhecer os efeitos dos processos econômicos atuais sobre a dinâmica dos 

ecossistemas. É preciso avaliar as condições ideológicas, políticas, 

institucionais e tecnológicas que determinam a conservação e regeneração 

dos recursos de uma região, os modos de produção do território, as formas 

de apropriação e usufruto dos recursos naturais e de divisão de suas riquezas, 

bem como o grau e as maneiras de participação comunitária na gestão social 

de suas atividades produtivas (LEFF, 2002, p. 68). 

 

 Portanto o intuito principal é provocar a reflexão acerca da atual conjuntura 

socioeconômica e política instaurada pela influência do capital, a qual reflete diretamente na 

utilização dos recursos naturais, e as políticas públicas ambientais a serem implantadas. 

Por fim, é elencada a definição de métodos e materiais para a sensibilização da 

população. O emprego da educação formal e não formal irá nortear a metodologia adotada. 
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Além das escolas, deve-se priorizar a sensibilização dos agricultores, já que estes 

desenvolvem práticas de cunho conservacionista. 

Posterior a constituição e formalização do consórcio, os municípios devem prestar 

contas dos recursos arrecadados e empregados à população por meio de audiências públicas 

com todas as esferas envolvidas. 

Não é nossa intenção afirmar que todos os problemas serão solucionados por meio da 

implantação de um consórcio intermunicipal para gerir a bacia hidrográfica do rio Marrecas, 

entretanto, a delimitação que compreende a área de estudo propõe um recorte espacial com 

intuito de articular um diagnóstico passível de execução, pois a área que compreende a 

proposta do comitê da bacia hidrográfica dos afluentes do Baixo Iguaçu, além da postergação 

de seus tramites legais para sua implantação, abrange uma extensão que dificulta ações locais 

que garantam a qualidade da água dos mananciais de captação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante das pesquisas de documentos de cunho ambiental e legal junto aos órgãos 

municipais e estaduais, além das atividades de pesquisa já desenvolvidas por meio das 

conversas informais e entrevistas, podemos constatar que a área que compreende a bacia do 

rio Marrecas, na qual inserem-se os municípios de Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul e 

Marmeleiro, estão permeadas por contradições. 

 Contradições são corriqueiramente verificadas mediante a incompatibilidade entre o 

discurso e a prática, sob os quais estão pautadas as políticas públicas conduzidas pelos órgãos 

governamentais nas esferas municipal, estadual e federal, denotando uma condição de 

insuficiência e, até mesmo, irresponsabilidade na administração dos recursos financeiros, 

além da atuação do corpo técnico limitado, por vezes com carência de suporte material.  

 Certamente o processo de gerir um território, em suas mais variadas dimensões e 

atribuições, não é tarefa fácil, especialmente quando a conservação dos recursos naturais se 

confronta com os interesses de segmentos que obedecem à lógica mercantil apregoada pelo 

atual modelo econômico. 

 Portanto, o presente trabalho parte do pressuposto que a bacia hidrográfica deve ser 

adotada enquanto unidade estratégica de planejamento e ação, especialmente pelo fato desta 

delimitação dos corpos hídricos estarem embasadas por meio da Lei dos Recursos Hídricos 

Federal e Estadual. Ao mesmo passo em que esta abordagem insere a manutenção e 

conservação dos ecossistemas, aliadas ao desenvolvimento sustentável e responsável local. 

 Para que esta forma de gerenciamento seja efetivada, a educação ambiental insere-se 

enquanto instrumento estratégico com vistas à participação das pessoas, especialmente as 

famílias que possuem propriedades rurais nas áreas de manancial de abastecimento público, as 

quais devem ser contempladas neste cenário enquanto sujeitos passíveis da construção e 

execução das políticas públicas que permeiam as atividades de cunho ambiental para alcançar 

a gestão integrada e participativa da área. 

 Embora a educação ambiental esteja inserida nos mais diversos programas, projetos e 

políticas públicas e privadas, a sua aplicação muitas vezes restringe-se aos estatutos, sendo 

considerada secundária e apenas “socialmente correta”, a qual incute uma falsa ideia de 

desenvolvimento sustentável e participação popular. 

 Esta dicotomia pode ser evidenciada por meio das entrevistas realizadas, em que os 

municípios incluem em sua agenda a educação ambiental apenas ou, especialmente, em datas 
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comemorativas para formalizar seu dever enquanto órgão politicamente responsável e 

ambientalmente correto, assim como o Estado limita a disponibilidade de servidores para 

atuação e dedicação para a sensibilização da população e acompanhamento dos projetos de 

cunho conservacionistas. 

 Quando verificadas as atribuições dos órgãos ambientais descritas por meio de seus 

endereços eletrônicos - ou materiais que as divulgam - tem-se a impressão de que todo o 

processo voltado à conservação e sensibilização relativo aos recursos naturais estão sendo 

conduzidos com aparato técnico e material abundante e diversificado por meio dos órgãos 

públicos. No entanto, uma instituição com a relevância da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, dispõe de apenas um técnico para atuar na educação ambiental 

na jurisdição regional que abarca 29 (vinte e nove) municípios, com sede em Francisco 

Beltrão.  

Esta negligência por parte do Estado também concerne à fiscalização das atividades 

desempenhadas nesta região que possam gerar impactos ambientais e, consequentemente, a 

autuação de irregularidades e crimes, na qual o Instituto Ambiental do Paraná, autarquia da 

SEMA, dispõe de fiscais em número insuficiente para sondagem da sua jurisdição regional.  

 Dessa forma, o pagamento pelos serviços ambientais, que consistem na concessão de 

subsídios aos municípios, como é o caso do ICMS Ecológico, também não são devidamente 

acompanhados e empregados pelos órgãos públicos. Este processo pode ser evidenciado no 

direcionamento de um percentil pequeno nas ações conservacionistas, em vista da arrecadação 

municipal de Marmeleiro e, principalmente, Flor da Serra do Sul. O município de Francisco 

Beltrão, embora possua uma arrecadação inferior aos demais, derivado do Parque Ambiental, 

não demonstra esforços na manutenção local e aplicação deste recurso em atividades relativas 

ao meio ambiente, nem direcionamentos institucionais compelindo-o a isto. 

 Aliadas a estas constatações, os agricultores entrevistados revelam que a sua 

participação junto aos projetos é pouco efetiva, demandando mais atenção por parte das 

secretarias municipais que desenvolvem trabalhos diretamente ligados ao emprego do ICMS 

Ecológico. Inclusive, a maioria descreveu que a sua atuação ficou restrita a construção das 

cercas. Os órgãos estaduais, como já ratificado, possuem um corpo técnico restrito para dar 

conta da ampla área de sua jurisdição, entretanto, pode somar esforços junto aos municípios a 

fim de informar e fiscalizar as ações desenvolvidas. 

 A fiscalização das ações executadas por meio da aplicação dos recursos do ICMS 

Ecológico, reflete nas notas das tábuas de avaliações que, por conseguinte, vai mensurar os 

valores que serão arrecadados pelos municípios. Impreterivelmente, a avaliação é realizada 
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pela câmara técnica que compõe instituições de ensino, reguladoras e fiscalizadoras, algumas, 

parceiras no empreendimento dos trabalhos realizados pelos municípios. Esta equipe 

ponderou algumas deficiências nas ações ligadas a educação ambiental não formal, sugerindo 

que os trabalhos educacionais junto as famílias proprietárias de terras sejam intensificadas. A 

intensificação das atividades também foi elencada quanto a recomposição da vegetação nas 

áreas ciliares, embora estejam em desenvolvimento, ainda existem cursos hídricos 

desprotegidos.  

Inexoravelmente, podemos observar que soma acumulada pelos municípios representa 

um montante significativo se comparado às medidas de conservação empregadas. Outro fator 

que denota a ineficiência do poder público municipal e deve ser repensado é a 

descontinuidade dos projetos. Ao passo que são propostas medidas que auxiliarão na 

manutenção da qualidade da água e, consequentemente, resulta na garantia da produtividade 

agrícola e leiteira, quando as mesmas são interrompidas os agricultores são desestimulados e, 

como um destes nos relatou, o sentimento é de abandono. 

Embora o cumprimento da legislação ambiental seja passível de fiscalização e sanções 

quando não cumprida, o agricultor também precisa de alternativas e orientação para o 

adequado manejo das áreas conservadas e aquelas passíveis de recomposição. Ratificamos 

que não temos intuito de isentar a responsabilidade do produtor rural, mas sim, atentar para a 

relevância de se criar mecanismos de compensação pelas áreas preservadas e, ainda, fazer 

com que estes sujeitos sintam-se incluídos no processo de gestão, por meio da 

compatibilização entre a viabilidade econômica e ecológica. 

As ações conscientes que incutem a valoração e significação das áreas destinadas a 

manutenção e conservação dos recursos hídricos, certamente vão colaborar para que a ideia de 

“perda de área” seja superada. 

Um dos entraves relatados pelas equipes técnicas para que as ações junto a 

recomposição da vegetação é a mudança no Código Florestal, permitindo que algumas áreas 

não sejam mais destinadas a Preservação Permanente. Este impasse gerou e, ainda constitui 

uma situação delicada entre produtores e os gestores que buscam compatibilizar a preservação 

e a produção agrícola. Mais uma vez, ressaltamos a necessidade de aproximar um diálogo que 

permita uma ação pedagógica que amenize os obstáculos e aproxime os atores sociais que 

vivenciam a prática daqueles que devem gerenciar as áreas de mananciais. 

Para tanto destacamos proposições que visem auxiliar no processo de gestão dos 

recursos hídricos, bem como otimizar o emprego do ICMS Ecológico. Ressaltamos ainda, que 

não temos a pretensão recriminar e meramente advertir os municípios apontando as falhas e 
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dificuldades, pois a gestão municipal é complexa e envolve além dos recursos, interesses 

econômicos e políticos que, muitas vezes, barram e frustram os gestores e técnicos envolvidos 

no processo.  

Entretanto, nos cabe também enfatizar o descompasso observado na organização dos 

setores quando foram solicitados os instrumentos de regulação e planejamento que 

permitiriam não apenas o enriquecimento da pesquisa e das proposições, mas assume caráter 

norteador às ações dos municípios diante da expansão territorial, como é o caso do Plano 

Diretor Municipal, ou o Plano de Recursos Hídricos no que tange as diretrizes referente a 

utilização e fontes do abastecimento público municipal. Os mesmos não foram fornecidos, a 

não ser o quadro de leis, pois as gestões anteriores não repassaram as cópias para a atual 

administração.  

Nota-se assim que, muitas vezes, os interesses e até mesmo rivalidades políticas 

desencadeiam prejuízos não apenas as pessoas que encabeçam a gestão municipal, mas a todo 

o planejamento que acarretará prejuízos ao meio ambiente, a organização das cidades e a 

população de uma forma geral. 

Por arremate da presente pesquisa propomos a instituição de um consórcio municipal 

com intuito de intensificar as ações de cunho conservacionistas a fim de promover uma gestão 

integrada e participativa, tornando a organização entre os municípios passíveis de execução. 

Além disso, articular uma fonte de arrecadação de recursos por meio da organização do poder 

público junto a população dos municípios de Flor da Serra do Sul, Marmeleiro e Francisco 

Beltrão. 

Embora o arcabouço legal a nível estadual e federal que compõe as diferentes 

modalidades de organização, capacitação e arrecadação de pagamentos por serviços 

ambientais apresente inúmeras possibilidades de execução, a limitação na vontade política 

perpetua o discurso e protela as ações. Ora, de nada adianta continuarmos a repetir os já 

desgastados discursos acerca na necessidade de cuidarmos do meio ambiente, mas sim, dar 

corpo e materializar as ações exequíveis por meio otimização dos recursos disponíveis dentro 

do planejamento orçamentário municipal.  

Em meio a esta discussão, parte-se do pressuposto que a sensibilização deve se 

estabelecer nas políticas e projetos por meio da educação ambiental, enquanto práxis 

condizente com o despertar de um sentimento de pertencimento da população enquanto 

sujeitos cientes do contexto histórico e socioeconômico os quais estão inseridos, despertando 

a autonomia para corroborar com atuação política nas normativas a serem implantadas em seu 
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território, e juntamente com o Poder Público gerir os recursos a serem aplicados na 

manutenção dos recursos naturais e, consequentemente, na melhoria de qualidade de vida. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento para os secretários 

municipais de meio ambiente e coordenadores responsáveis pela educação ambiental e 

implementação do ICMS Ecológico, nos municípios de Flor da Serra do Sul, Francisco 

Beltrão e Marmeleiro. 

 

CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 

CENTRO CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 

SENSU EM GEOGRAFIA – NÍVEL DE ESTRADO 

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO 

Convidamos a/o __________________________________________, para participar do 

Projeto de Pesquisa intitulado “EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO SUBSÍDIO A GESTÃO 

AMBIENTAL: UMA PROPOSTA PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

MARRECAS”, das pesquisadoras Marcela Dozolina da Rosa e Dra. Rosana Cristina Biral 

Leme (Orientadora). Cujo objetivo geral é realizar uma proposta de educação ambiental para 

a Bacia do Rio Marrecas que favoreça o processo de gestão ambiental desta unidade 

territorial, neste momento em especial, verificar como a educação ambiental é empregada no 

processo de conservação das áreas compensadas pelo ICMS Ecológico no município de 

..............................– PR, além de elencar os principais desafios em torno da gestão dos 

recursos naturais inseridos na área da bacia. Desta forma, os resultados obtidos contribuirão 

para a produção de conhecimento e entendimento sobre o processo de implantação de 

atividades vinculadas a educação ambiental, favorecendo o processo de gestão da área de 

estudo.  

Para qualquer outra informação, o/a senhor/a poderá entrar em contato com a 

pesquisadora pelo telefone 046-9917-3124 e/ou no Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná pelo número 046-3220-4864, ou através do e-mail: 

marcela_rosa27@hotmail.com 

  Eu, _______________________________________________________fui informada 

sobre o que se trata o projeto de pesquisa intitulado “EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO 

SUBSÍDIO A GESTÃO AMBIENTAL: UMA PROPOSTA PARA A BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO MARRECAS”, sobre o que a pesquisadora quer fazer e da 

importância da minha colaboração, estando entendida sua explicação. Por isso, concordo com 

a proposta da pesquisa do projeto apresentado e aceito participar de livre e espontânea 

vontade. Também afirmo saber que posso sair quando quiser.  

Data ___/___/___       ________________________________  

            Assinatura do (a) colaborador (a) 

Data ___/___/___       ________________________________  

                                         Assinatura da pesquisadora 

mailto:marcela_rosa27@hotmail.com
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Apêndice B - Roteiro de entrevista para os secretários municipais de meio ambiente e 

coordenadores responsáveis pela educação ambiental e implementação do ICMS Ecológico, 

nos municípios de Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão e Marmeleiro. 

 

1) Qual a importância (o que representa) do ICMS Ecológico para o município? 

2) Há quanto tempo o município recebe ICMS Ecológico? 

3) Quais são as ações implementadas pelo município para utilização do recurso proveniente 

do ICMS Ecológico? 

4) Quais as dificuldades e vantagens na administração deste recurso? 

5) A Educação ambiental é empregada no processo de conservação das áreas compensadas 

pelo ICMS Ecológico? De que forma? 

6) Como são planejadas as atividades vinculadas a educação ambiental em todo o município? 

7) Quais os principais desafios em torno da gestão dos recursos naturais inseridos na área da 

bacia? 

8) Existe projeto (s) / iniciativas de aquisição de recursos para fortalecer as questões 

ambientais no município ? 

9) Já foi discutida, entre os representantes do poder público, a possibilidade da constituição de 

um Consórcio intermunicipal entre os municípios do rio Marrecas? (gestão integrada da 

bacia).  

10) Quais  seriam as principais vantagens/benefícios na implantação deste consorcio a médio 

e longo prazos? 

11) Quais os principais desafios para a implantação? 
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Apêndice C - Roteiro de entrevista com o Chefe regional do Instituto das Águas do Paraná. 

 

1. Quais as ações que o Institutos das Águas desenvolve nos municípios pertencentes à bacia 

rio Marrecas: Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul e Marmeleiro? 

2. Qual a importância da Educação Ambiental no contexto destas ações? 

3. Quais são as instituições parceiras? 

4. Qual corpo técnico que este Instituto dispõe para efetivar as ações? Qual é a área de 

abrangência para executar serviços? 

5. Existem projeto(s) / iniciativas de aquisição de recursos para fortalecer as questões 

ambientais nestes municípios? 

6. Já existe alguma atividade implantada em conjunto com os municípios que integram a 

Bacia do rio Marrecas? Quais? 

7. Quanto ao Plano municipal de recursos Hídricos, qual a participação deste órgão na sua 

elaboração e implementação? 

8. Uma das atribuições do Instituto das Águas Paraná é elaborar normas técnicas para projetos 

de prevenção de controle de erosão, drenagem e controle de cheias e inundações. Nesse 

contexto, existiu um diálogo entre este Instituto e os municípios de Flor da Serra do Sul, 

Francisco Beltrão e Marmeleiro em relação a projetos para contenção das cheias? 

9. Como foi o debate e a participação na elaboração do Plano de Contenção de Cheias de 

Francisco Beltrão? Houve articulação entre os municípios integrantes da bacia rio Marrecas? 

10. Com relação ao ICMS Ecológico, como é feito o acompanhamento junto aos municípios 

de Flor da Serra do Sul e Marmeleiro? 

11. Em relação ao ICMS Ecológico, existe alguma articulação com o Instituto Águas Paraná e 

IAP para ações de educação ambiental, fiscalização e implementação de atividades com os 

municípios que arrecadam este recurso? (além da avaliação). 

12. Como é o procedimento da avaliação a qual estes municípios são submetidos? 

14. Quais os principais vantagens e desvantagens e/ou desafios em torno da gestão dos 

recursos hídricos inseridos na área da bacia? 

15. Já foi discutida, entre os representantes do poder público, a possibilidade da constituição 

de um Consórcio intermunicipal entre os municípios do rio Marrecas? (gestão integrada da 

bacia).  

16. Quais seriam as principais vantagens/benefícios na implantação deste consorcio a médio e 

longo prazos? 

17. Quais os principais desafios para a implantação? 
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Apêndice D - Roteiro de entrevista com chefe Regional da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) e Responsável técnico pela educação ambiental. 

 

1. Um dos objetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) é:  

Promover, coordenar e executar a educação ambiental. Dessa forma, quais são as ações e/ou 

programas desenvolvidos nos municípios de Flor da serra do Sul, Francisco Beltrão e 

Marmeleiro, que integram a bacia do rio Marrecas. 

2. Existem projeto(s) / iniciativas de aquisição de recursos para fortalecer as questões 

ambientais nestes municípios? 

3. Em relação ao ICMS Ecológico, existe alguma articulação com o Instituto Águas Paraná e 

IAP para ações de educação ambiental, fiscalização e implementação de atividades com os 

municípios que arrecadam este recurso? (além da avaliação). 

 4. Houve alguma forma de participação da SEMA na elaboração do Plano de Contenção de 

Cheias do município de Francisco Beltrão? Existe alguma ação proposta pelo poder público 

municipal para articular ações em conjunto com esta Secretaria? Quais ações? 

5. Já existe alguma atividade implantada em conjunto com os municípios que integram a 

Bacia do rio Marrecas? Quais? 

6. Quanto ao Plano municipal de recursos Hídricos, qual a participação deste órgão na sua 

elaboração e implementação? 

7. Quais os principais desafios em torno da gestão dos recursos hídricos inseridos na área da 

bacia? 

8. Já foi discutida, entre os representantes do poder público, a possibilidade da constituição de 

um Consórcio intermunicipal entre os municípios do rio Marrecas? (gestão integrada da 

bacia). 

9. Quais seriam as principais vantagens/benefícios na implantação deste consorcio a médio e 

longo prazos? 

10. A Educação ambiental é empregada no processo de conservação das áreas compensadas 

pelo ICMS Ecológico? De que forma? 

(competência da Sema)? 

11. Em relação ao Projeto de Lei que dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de gestão 

de Águas Pluviais (COMGAP) no município de Francisco Beltrão, a SEMA foi consultada 

e/ou convidada a participar deste processo? 

(Lei em tramitação na Câmara Municipal) 

 



163 
 

 

Apêndice E - Roteiro de entrevista com a chefe regional do Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP) e demais fiscais. 

 

1. Uma das atribuições do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) é: Promover, coordenar e 

executar a educação ambiental formal e não formal. Dessa forma, quais são as ações e/ou 

programas desenvolvidos nos municípios de Flor da serra do Sul, Francisco Beltrão e 

Marmeleiro, que integram a bacia do rio Marrecas. 

2. Existem projeto (s) / iniciativas de aquisição de recursos para fortalecer as questões 

ambientais nestes municípios? 

3. Em relação ao ICMS Ecológico, existe alguma articulação com o Instituto Águas Paraná e 

SEMA para ações de educação ambiental, fiscalização e implementação de atividades com os 

municípios que arrecadam este recurso?  

4. Como é feita a vistoria (fiscalização) nas Unidades de Conservação, em especial as RPPN`s 

(Flor da Serra do Sul) e o Parque Municipal Irmão Cirilo (Francisco Beltrão)? Quais critérios 

de avaliação?  

5. Outra atribuição deste órgão é executar o monitoramento ambiental, em especial da 

quantidade e qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, do ar e do solo. Em 

relação aos recursos hídricos, quais são as ações desenvolvidas, programas e/ou políticas? 

6. Houve alguma forma de participação do IAP na elaboração do Plano de Contenção de 

Cheias do município de Francisco Beltrão? Existe alguma ação proposta pelo Poder público 

municipal para articular ações em conjunto com este Instituto? 

7. Qual é a competência do IAP e de que forma é feita a fiscalização nas APP`s no perímetro 

urbano, dos municípios, existe diferença entre urbano e rural? 

8. Quanto ao Plano municipal de recursos Hídricos, qual a participação deste órgão na sua 

elaboração e implementação? (acesso) 

9. Alguma atividade está sendo desenvolvida em conjunto com a Bacia do rio Marrecas que 

envolve Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul e Marmeleiro? 

10. Quais os principais desafios em torno da gestão dos recursos naturais com ênfase nos 

recursos hídricos inseridos na área da bacia? 

11. Já foi discutida, entre os representantes do poder público, a possibilidade da constituição 

de um Consórcio intermunicipal entre os municípios do rio Marrecas? (gestão integrada da 

bacia). 

12. Quais seriam as principais vantagens/benefícios na implantação deste consorcio a médio e 

longo prazos? 
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13. Em relação ao Projeto de Lei que dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de gestão 

de Águas Pluviais (COMGAP) no município de Francisco Beltrão, a SEMA foi consultada 

e/ou convidada a participar deste processo? 
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Apêndice F – Termo de Esclarecimento e Livre Consentimento para entrevistar os 

agricultores que possuem suas propriedades inseridas no manancial de abastecimento público 

dos municípios de Flor da Serra do Sul e Marmeleiro. 

 

CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 

CENTRO CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 

SENSU EM GEOGRAFIA – NÍVEL DE ESTRADO 

 

 QUESTIONÁRIO PARA OS PROPRIETÁRIOS DA BACIA DO ALTO MARRECAS   

Flor da Serra do Sul/ Marmeleiro 

 

Pesquisadora: Marcela Dozolina da Rosa 

Mestranda em Geografia, cuja pesquisa refere-se a “EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO 

SUBSÍDIO A GESTÃO AMBIENTAL: UMA PROPOSTA PARA A BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO MARRECAS”. 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO LIVRE E CONSENTIDO 

 

Solicitamos a sua colaboração na resposta às perguntas presentes na entrevista que lhe 

será apresentada. Esclarecemos que o mesmo não possui nenhuma outra finalidade que não 

acadêmica.  

 Em tempo, informamos que a participação neste projeto não implica em nenhum 

pagamento ou recebimento de recursos financeiros, que é garantida a confidencialidade dos 

nomes e do uso dos dados somente para fins científicos, e fica a critério do entrevistado o 

cancelamento de sua participação a qualquer momento. 

Atenciosamente, 

 

Rosana Cristina Biral Leme 

Profª Orientadora da pesquisa de mestrado  

 Declaro estar ciente do exposto e desejo participar do projeto ou autorizo (no caso de 

responsável por menor ou pessoa considerada legalmente incapaz) o 

sujeito............................................................a participar da pesquisa. 

Nome:.................................................................................................................. 

Assinatura:........................................................................................................... 



166 
 

 

Apêndice G - Roteiro de entrevista para os agricultores que possuem suas propriedades 

inseridas no manancial de abastecimento público dos municípios de Flor da Serra do Sul e 

Marmeleiro. 

 

01. Como você define meio ambiente?   

02. A Secretaria de Meio Ambiente e/ou agricultura desenvolve alguma atividade junto as 

propriedades de sua comunidade? Quais?  

03. Dentre estas atividades quais estão relacionado a educação ambiental? 

04. Quanto ao manancial de abastecimento, existe alguma ação de conservação e 

manutenção, o Sr. Foi instruído para a realização de práticas de conservação da área? 

Recebe algum recurso para que este se concretize? 

05. Você sabe o que é ICMS Ecológico?Já participou de alguma reunião sobre o ICMS 

Ecológico?  

06. Qual foi sua participação dentro dos projetos desenvolvidos?  

07. Houve alguma mudança em sua propriedade? Quais resultados foram alcançados? 

Esse projeto trouxe mais benefícios ou prejuízos à sua propriedade? 

08. Houve continuidade no processo de implantação do projeto? 

09.  Atualmente quais são as práticas desenvolvidas? 

10. A sua visão sobre a conservação da água mudou no decorrer dos anos? As atividades 

desenvolvidas pela secretaria auxiliaram nesse processo? 

11. Em sua opinião, você colabora para execução dos projetos relacionados ao ICMS 

ecológico?  

 


