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RESUMO: Como instrumento de gestão Dos recursos hídricos, foi aprovado de forma pioneira 
no Estado dó Paraná, a lei do ICMS ECOLÓGICO, visando beneficiar com recursos financeiros 
os municípios que abrigam em seu território mananciais de abastecimento público de interesse de 
municípios vizinhos ou unidades de conservação ambiental. Cabe ao Instituto Ambiental do 
Paraná - IAP. órgão responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos e meio ambiente, 
a aplicação da lei, e por consequência, o estabelecimento anual dos índices financeiros 
ambientais relativos a cada município. A presente matéria trata de considerações acerca de 
procedimentos e práticas adotados especificamente para mananciais de abastecimento público. 

ABSTRACT: As a pioneer kind of water resources management instrument, the State of Paraná 
approved a law commonly called "ICMS ECOLÓGICO" This law is responsible for the 
allocation of financial resources to compensate the municipalities that have their territories 
development restricted due to environmental protection regulations. It has been applied to river 
basins used for public water supply purposes and conservation units areas. lt is responsability of 
the Environmental lnstitute of Paraná - IAP. State govemment authoritv in charge of water and 
environmental resources management. the application of this law, and therefore, the annual 
establishment of the financial indexes of each municipality. This paper presents considerations, 
about proceedings and practices applicable particularly to river basins used to attend urban 
water supply systems 



INTRODUÇÃO 

O alarmante comprometimento dos recursos ambientais no planeta, no Brasil, bem como no 
Estado do Parana, estimulou o Poder Público a intervir visando reverter e minimizar a realidade, 
especificamente, fomentando a preservação ambiental através de compensação financeira. 

Os constituintes Paranaenses sensíveis ao tema, editaram norma visando instrumentalizar e 
regulamentar a questão. 

O art. 132, em seu parágrafo único, da Magna Carta Estadual, de 05/10/89, diz: 

"Art. 132 ~ .. 
Par. único - O Estado assegurará , na forma da lei, aos Municípios que tenham 
parte de seu território integrando unidades de conservação ambiental, ou que 
sejam diretamente influenciados por elas, ou àqueles com mananciais de 
abastecimento público, tratamento especial quanto ao crédito de receita referida · 
no art. 158, pará grafo único, II, da Constituição Federal. 

Com a celeridade necessária ao tema em pauta, o Poder Legislativo Estadual. editou a Lei 
Complementar 59/91, conhecida como Lei do ICMS ECOLÓGICO. O Decreto sob nº 974/91. 
editado pelo Executivo Estadual regulamentou e implementou a questão, aliás, legislações e 
experiências pioneiras a nível do País. 

No Paraná, da parcela do ICMS pertencente aos munícípios, 5% é repassado aos municípios que 
abrigam em seu território mananciais de abastecimento público de interesse de municípios 
vizinhos ou unidades de conservação ambiental, a ser rateado proporcionalmmente ao grau de 
importância de cada um dos municípios contemplados pelas disposições da Lei do ICMS 
ecológico. 

Trata-se de uma forma inovadora de incentivo a um desenvolvimento sustentável, possibilitando 
aos governos municipais um retomo garantido dos investimentos para a proteção de mananciais 
e áreas verdes, visto que o índice financeiro anualmente revisto decorre de uina melhoria 
ambiental. A partir de janeiro de 1992, os municípios contemplados pela Lei passaram a dispor 
de recursos significativos para serem aplicados em projetos de cunho ecológico e de preservação 
ambiental. Esse repasse é da ordem de 19 milhões de dólares/ano, sendo metade desses recursos 
repassado aos municípios com mananciais e a outra metade aos municípios com unidades de 
conservação. 

São atualmente em número de 152 os municípios do Estado do Paraná contemplados pela Lei, 
de um total de 3 71 municípios, sendo que 71 recebem por mananciais, 108 por unidades de 
conservação, recebendo portanto 27 municípios por ambos os critérios. 

Desta forma, o Estado do Paraná faz justiça promovendo compensação financeira aos 
munícípios que optaram ou são obrigados a preservar importantes parcelas de seus limites 
geográficos. 

A seguir procedemos à considerações acerca de procedimentos e práticas adotados 
especificamente para mananciais de abastecimento público. 
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CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A legislação que trata sobre a proteção, a conservação e o uso racional dos recursos hídricos dá 
prioridade para as areas de bacias hidrográficas destinadas ao abastecimento público. definindo 
as condições de uso do solo e de atividades econômicas que se desenvolvem nestes mananciais 

Essas ações de disciplinamento territorial trazem o beneficio de manter as condições hídricas de 
forma adequada às necessidades de uso para consumo humano. porém restringindo a 
possibilidade plena de crescimento urbano e rural nesta àrea do município. 

Essas limitações de uso do solo e consequentes prejuízos econômicos, têm causado grandes 
impactos de ordem sócio-econômico-ambiental, principalmente quando ocorre em municípios 
que tem em seu território bacias de captação para abastecimento público para atendimento a 
outros municípios. Isto porque, para proporcionar água de boa qualidade ao município vizinho, 
os mesmos devem ter um crescimento industrial, agrícola e populacional restritivo, em parte ou 
na totalidade de suas áreas territoriais. 

O reconhecimento da necessidade de se reverter o quadro de eminente colapso sócio-financeiro 
dos municípios que têm a função de fornecer água para abastecer outros municípios se 
concretizou através da implementação da Lei do ICMS Ecológico, instrumento eficaz para o 
desenvolvimento desses municípios e a manutenção e recuperação das áreas de mananciais e 
consequente melhoria da qualidade de vida da população . 

• 
PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA SUA APLICAÇÃO 

São contemplados pelo ICMS Ecologico, todos os municipios situados em areas de mananciais 
de abastecimento público de sedes urbanas de municípios vizinhos. · 

Na regulamentação da Lei (Decreto Estadual nº 974/91), ficou estabelecido que são 
contempladas as bacias de captação com área de até 1.500 km2. Isto porque, no Paraná acima 
deste valor existe um número reduzido de captações cuja área apresenta dimensões da ordem de 
6.000 a 23.000 km2, e uma captação em rio Federal, extrapolando os limites do Estado do 
Paraná em que a diluição e autodepuração são fatores bastante relevantes, viabilizando além do 
abastecimento público, o uso múltiplo dos recursos hídricos nestas bacias. A figura 1 , apresenta 
a área de drenagem dos mananciais contemplados e as respectivas populações abastecidas. 

Para os mananciais que se enquadram na Lei, foram considerados além do aspecto territorial 
diretamente afetado, as condições de disponibilidade, demanda e qualidade dos recursos 
hídricos. 

Foi definido a seguinte fórmula para o cálculo dos percentuais relativos aos municípios 
contemplados: 

I 1 i = A x ~ x 6 IQA 
QI0,7 

FMlj = 0.5 x Jli _X 100 
IIT 

com i variando até o número total de municípios considerados, referentes a mananciais de 
abastecimento público , ;_/ 



Sendo 

I li . índice atribuído a cada município, referente aos mananciais de abastecimento. 
FMI i . percentual a ser desnnado aos murucipios. referente aos mananciais de abastecimento 
público: 
A · areado rnurncipio na bacia de captação, 
Qcap · vazão captada para abastecimento público: 
Q 1 O, 7 : vazão de I O anos de tempo de recorrência e 7 dias de duração, 
.ó.lQA: variação anual do Índice de Qualidade de Água, 
L II · somatório de todos os índices municipais referentes aos mananciais de abastecimento 

O fator 0,5 deve-se ao fato de que metade dos recursos do ICMS Ecológico é destinado aos 
municípios com mananciais A outra metade é destinado aos municípios com unidades de 
conservação. 
Foi considerada a área do murucipio na bacia de captação por ser um fator diretamente 
proporcional área de restrições de uso do solo impostas aos municípios e também ao tamanho 
da área a ser preservada e/ou recuperada pelos mesmos. 

Outra variável considerada refere-se à vazão média captada para abastecimento público, visando 
beneficiar as captações que abastecem um maior número de habitantes. 

A vazão mínima disponível nas seções de éaptação (Q l O, 7 - vazão de l O anos de recorrência e 7 
dias de duração), um dos fatores determinantes na escolha de mananciais, se constitui como 
variável inversamente proporcional no calculo do mdice, visando trazer maiores benefícios às 
captações adequadamente dimensionadas. Isto porque não é interessante, nem do ponto de vista 
econômico, nem ambiental, que se definam grandes bacias de captação para pequenos 
aproveitamentos para fins de abastecimento público, visto que estas áreas teriam que sofrer 
restrições de uso industrial, agrícola e urbano, além das dificuldades nas implementações das 
ações de preservação e/ou recuperação de grandes bacias para fins de abastecimento . . 
Finalmente, foi considerado o aspecto de qualidade de água dos mananciais, avaliando-se a 
variação do Índice de Qualidade de Água, que se trata de uma variável técnica que incentiva os 
municípios a investirem na melhoria da qualidade da água dos mananciais contemplados, visto 
que um melhor Índice de Qualidade revenerá em maiores índices financeiros no ano 
subsequente. Por outro lado, também prevê que os municípios que estão recebendo o ICMS 
ecológico tenham este direito diminuído, caso esses mananciais apresentem deterioração na 
qualidade das águas. 

Para efeito do cálculo da variação anual do Índice de Qualidade de Água, a metodologia 
adotada nos estudos padronizou e consistiu as informações disponíveis e fornecidas pelos 
órgãos estadual ou municipal responsáveis pelo abastecimento público. Os valores médios 
anuais foram calculados a partir de dados médios diários obtidos através de análises de 
parâmetros monitorados de qualidade de água in-natura nas seções de captação (Portaria IAP nº 
102/94 ). A figura 2 ilustra o tratamento dos dados da turbidez de um dos mananciais 
contemplados. Para todos os parâmetros adotados realizou-se esse procedimento. O quadro 
abaixo mostra os valores médios anuais dos parâmetros de qualidade de água ( cor , turbidez e 



matéria orgânica) do manancial de Marmeleiro e a respectiva variação do Índice de Qualidade 
de Agua. 

Ficha de Avaliação de Mananciais de Abastecimento- Rio Marmeleiro / Captação de Marmeleiro 

MA T.ORGÂNICA(mgfl) SULF.DE ALU. 

ANO COR TURBIDEZ MÉD. MAX MÉD. MIN (PPM) 

1988 77.45 36.88 3.80 2.50 22.97 

1989 111 4+ 51.88 3 70 2.64 1908 

1990 131 75 63.60 3.72 2.41 16.46 

1991 75.16 37.56 3.50 2 47 19.82 

1992 72.17 35.20 3.42 2.22 19.35 

1993 53.77 26.55 3.37 2.59 19.52 

MÉD. 88/93 86.96 41.95 3.59 2.47 19.53 

MÉD. 88/92 (1) 93.59 45.02 3.63 2.45 19.54 

MÉD 92/93 (2) 62.97 30.88 3.40 2.41 19.44 

VARJAí'ÃO. • 1.49 1.46 1.07 1.02 1.01 
(1)/(2) 

* VARIAÇÃO DO iNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA . : 1.32 

* Variação IQA = [ I cor+ I tur. + ( I mat. org. max + I mat. org. min ) / 2] / 3. 

O Decreto nº 97 4/91 prevê ainda, que o Índice de Qualidade da Água deve ser definido na seção 
de captação ou em proporção à qualidade da água, das sub-bacias a montante da seção de 
captação.Isso permite avaliar, a nível dessas sub bacias e/ou a nível municipal as acões 
implementadas nessas áreas territoriais e consequentes resultados alcançados. Para o cálculo dos 
índices financeiros efetuados em 1994. foram considerados os Índices de Dualidade de Ásua nas 
seções de captação. 

Foram também adotados critérios para a contemplação de mananciais futuros que possam vir a 
se beneficiar com o ICMS Ecológico, além do já estabelecidos para os existentes. As condições 
estabelecidas são quanto ao aproveitamento mínimo ou máximo do recurso hídrico na seção de 
captação. 

-O aproveitamento para fins de abastecimento público deve ser de no mínimo 10% da vazão 
na seção de captação (vazão mínima de 10 anos de recorrência e 7 dias de duração). 

Isto porque, conforme anteriormente mencionado, não é de interesse que se definam grandes 
bacias de captação para pequenos aproveitamentos para fins de abastecimento público. 

-As captações a fio d' água ou com regularização de vazão deverão liberar para jusante no 
mínimo 50% da vazão mínima de 1 O anos de tempo de recorrência e 7 dias de duração, além de 
garantir a demanda de usuarios anteriormente existentes à jusante da seção de captação. 



Essa condição visa. além de evitar conflitos de uso da agua. manter o equilíbrio das 
comunidades aquaticas nas condições de vazão de estiagem. 

Estes procedimentos estão em conformidade com os cnterios estabelecidos pelo IAP para a 
outorga de uso dos recursos hídricos para fins de abastecimento público 

Cabe ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná, órgão responsavel pelo gerenciamento dos 
recursos hídricos e meio ambiente, a aplicação da lei do ICMS ecológico, e por consequência, o 
estabelecimento anual dos índices financeiros ambientais relativos a cada município. 

MANANCIAIS CONTEMPLADOS 

São atualmente em número de 3 8 as bacias de captação contempladas pela Lei do ICMS 
ecológico benificiando 71 municípios, abrangendo uma área de aproximadamente 8.000 km2, 
Os significativos recursos transferidos pela Lei, viabiliza aos municípios o seu desenvolvimento 
sustentado, com sucesso na proteção e/ou recuperação de mananciais que hoje são responsáveis 
pelo abastecimento público de 50% da população urbana do Estado. 

RESULTADOS OBTIDOS 

A Lei nrooorcionou condicões às Administracões Municipais de exercerem ( em áreas de 
mananciais) o papel de fornecedores de água para abastecimento público de outros municípios. 

A Lei vem incentivando a integração de municípios situados em cada bacia hidrográfica tendo 
em vista a realização de programas de desenvolvimento e proteção ambiental de âmbito 
regional 

O monitoramento anual para avaliar as condições de qualidade de água in-natura nas captações, 
vem promovendo um crescente envolvimento das administrações municipais no sentido de 
observar a legislação vigente e o zoneamento de uso de solo estabelecidos, e buscando cada vez 
mais implementar ações que reflitam em melhorias das condições dos mananciais. Isto porque, 
um melhor índice de qualidade de água nos mananciais contemplados, reverterá para os 
municípios em maiores índices financeiros no ano subsequente. A figura 3 e 4 mostram os 
valores médios anuais de parâmetros de qualidade de água verificados nos mananciais de 
abastecimento público contemplados pela Lei. 

A somatória de esforços na condução do cumprimento da Lei espontaneamente vem integrando 
programas permanentes do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, de outras instituições do 
Estado e Associacões da Sociedade Civil orzanizada, na imolementacão de acões de controle e 
melhoria ambiental nas áreas de mananciais, compatibilizando o gerenciamento dos recursos 
hidricos com o desenvolvimento regional e proteção do meio ambiente. Na avaliação feita em 
1994, para o estabelecimento dos índices para o ano de 1995, foram observados, com base em 
informações de uma série histórica de dados de qualidade de água de cada manancial que, após a 
vigência da Lei, 68% dos mananciais apresentaram uma melhoria quanto ao Índice de Qualidade 
de Água. como mostra a figura 5 .. 

Finalmente, dentro do princípio II usuário pagador" e/ou II poluidor pagador" instrumento em 
discussão como forma de gestão de recursos hídricos. a Lei do ICMS ecológico tem um enfoque 
diferenciado, isto é, a do II protetor recebedor" -, 
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APRESENTAÇÃO DE CASO PRÁTICO 

O município de Piraquara tem 94% do seu território situado na bacia do Alto Iguaçu, principal 
manancial da Região Metropolitana de Curitiba Por se caracterizar como um municipio 
eminentemente fornecedor de água para fins de abastecimento público. este município recebe 
uma parcela significativa do repasse do ICMS ecológico. 

Esse repasse representa aproximadamente 85% do total dos recursos provenientes do ICMS do 
municínio. orooorcionando desta forma condicôes a Piraouara desenvolver nroaramas e acões 
que venham a garantir cada vez mais a qualidade da água fornecida à Região Metropolitana de 
Curitiba. 

A água passa a ser o maior bem econômico do Município de Piraquara 

PERSPECTIVAS DA LEI 
Além das informações existentes quanto ao monitoramento quantitativo e qualitativo das águas 
nas seções de captação é necessário adequar uma rede complementar de monitoramento em sub 
bacias desses mananciais. permitindo avaliar a nível municioal as acões imolementadas nessas 
áreas territoriais e consequentes resultados alcançados. 
Intensificar a integração de instituições públicas e privadas e seus respectivos programas a nível 
estadual e municipal, aprimorando a atuação coordenada das ações desenvolvidas para controle 
e melhoria ambiental nas áreas de mananciais. tomando-se a bacia hidrogrfica como unidade 
básica de planejamento. 

O interesse demonstrado por Estados para adoção de instrumentos semelhantes para abordar os 
conflitos de uso do solo pertinentes ás áreas de mananciais de abastecimento público vem se 
mostrando como um indicador de criar condições e debates a respeito dessa alternativa de 
gerenciamento de recursos hídricos. Cabe lembrar que, dentre as alternativas propostas para o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o substitutivo ao projeto de Lei nº 
2.249, de 1991 (versão de 23.06.94), prevê no Título II, Capítulo IV, Art 11, VII, " a 
compensação financeira a municipios que tenham áreas inundadas por reservatórios, ou sujeitas 
a restrições de uso, com a finalidade de proteção de recursos hídricos". 
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