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O uso da percepção ambiental no córrego “sem nome” no município de 

Maringá como apoio à formulação de políticas públicas 
 

 

RESUMO 

 

 
O objetivo central deste estudo é conhecer o perfil dos moradores acerca da percepção ambiental 

sobre a preservação de fundos de vale, na propositura de ações de políticas públicas ambientais 

que realmente atendam às necessidades dos moradores locais. O município escolhido para o 

desenvolvimento do trabalho é Maringá, cidade situada no noroeste do Estado do Paraná. A 

partir da aplicação de um questionário qualitativo, baseado em entrevista em profundidade, foi 

investigada a percepção ambiental da população que reside no entorno do córrego “Sem Nome” 

(23°23'49,7"S, 51°53'29,6"W), da bacia do Ribeirão Morangueira, subafluentes da bacia 

hidrográfica Paranapanema. Os resultados indicam a necessidade do desenvolvimento de ações 

que envolvam a comunidade nos cuidados e na formação de uma ligação afetiva entre 

moradores e ambiente natural, visto que a maioria dos entrevistados se posicionou relatando 

sua preocupação com os fundos de vale, mas não exercendo nenhuma ação de preservação. 

Poder-se-ão utilizar essas informações para se dar subsídio ao desenvolvimento de políticas 

públicas ambientais para o entorno dos fundos de vale. Conclui-se que ações para a preservação 

do citado córrego contribuirão para modificar a maneira com que essa população se vincula à 

sensação de pertencimento ao espaço urbano, resultando, possivelmente, em maior cuidado e 

atenção na participação entre comunidade e espaços públicos verdes da importância dos fundos 

de vale. 

 
Palavras chaves: Psicologia Ambiental. Fundos de vale. Gestão Pública. 
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Environmental perception as an instrument to support the formulation of 

public policies 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The main objective of this study is to know the profile of the residents about their environmental 

perception about the preservation of valley funds, proposing environmental public policy 

actions that really meet the needs of local residents. The municipality chosen for the 

development of the research was Maringá, a city located in the northwest of the Paraná state , 

southern Brazil. From the application of a qualitative questionnaire, based on an in-depth 

interview, the environmental perception of the population living in the surroundings of the "No 

Name" stream (coordinates 23 ° 23'49.7 "S, 51 ° 53'29.6" W), of the Ribeirão Morangueira 

Basin, sub-tributaries of the Paranapanema basin, was investigated. The results indicate the 

need for the development of actions that involve the community in the care and formation of an 

affective bond between residents and the natural environment, since most of the interviewees 

were positioned to report their concern with the vale fund, but not carrying out any action 

preservation. This information may be used to support the development of public environmental 

policies for the valley fund environment. It was concluded that actions for the preservation of 

the mentioned stream will contribute to modify the way in which this population is linked to 

the sense of belonging to the urban space, possibly resulting in greater care and attention in the 

participation between community and green public spaces of the importance of the funds of 

vouchers. 

Keywords: Environmental Psychology. Public administration. Environmental Perception 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
A percepção ambiental, de acordo com Cavalcante e Elali (2011), está relacionada ao 

modo como as pessoas experienciam os aspectos ambientais presentes em seu entorno, sendo 

importantes não apenas os aspectos físicos, mas também os aspectos sociais, culturais e 

históricos, exercendo papel fundamental nos processos de apropriação e de identificação dos 

espaços e ambientes. 

Porém, é preciso que as pessoas vivam, de forma dinâmica, o seu território porque as 

mudanças na sociedade alteram as concepções do espaço e a forma como os cidadãos lidam 

com o meio ambiente. A denominada relação da percepção ambiental está ligada à forma como 

se dá o relacionamento homem-ambiente natural. E é conhecendo esse relacionamento que se 

alcança o equilíbrio entre o homem e o ambiente natural, garantindo o crescimento das cidades 

e o uso dos recursos naturais, de forma sustentável. 

Atualmente, no entanto, o que se observa é um rompimento entre homem e natureza, o 

que faz necessárias ações ou políticas que garantam a preservação dessas fontes naturais de 

recursos, compreendidas como o espaço natural.  

Em Maringá, uma das questões territoriais que precisam ser foco de políticas públicas 

vigentes são os fundos de vale. De acordo com Fiorelli et al (2015), estes são ambientes à 

margem dos córregos das bacias hidrográficas onde, geralmente, a drenagem urbana se encontra 

danificada pela falta de manutenção, são espaços utilizados como lixão a céu aberto, recebendo 

todos os tipos de resíduos da comunidade local. Essas ações antrópicas impactam as populações 

de espécies vegetais que, ao sofrerem as influências dessa relação desequilibrada, não mais se 

caracterizam como vegetação adequada para a preservação do local. 

Em Maringá (e em tantos outros locais), a ação da comunidade é um dos fatores 

determinantes para a degradação dos fundos de vale. Assim, perceber a relação da sociedade 

com esse ambiente e conhecer o que os cidadãos sentem e como se comportam em relação aos 

fundos de vale, pode ser a chave para se desenvolver políticas públicas ambientais que 

minimizem os problemas nesses espaços e garantam a preservação adequada, com a 

participação e a adesão da comunidade.  

A percepção ambiental que a comunidade tem acerca da preservação de fundos de vale 

- que, neste trabalho, especificamente, são representados pelo córrego do ribeirão Morangueira 

- pode ser uma forma de se determinar os fatores que apontem os caminhos para unir gestores, 

fiscais e comunidade em prol dessas áreas. Isto é, definindo-se como a comunidade se relaciona 
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com esses espaços, poder-se-á compreender como ela percebe a existência e a importância da 

preservação das bacias hidrográficas e a necessidade de sustentabilidade desses locais.  

Verificam-se, nas cidades, inúmeros espaços urbanos construídos a partir de políticas 

públicas ambientais que não vêm sendo utilizados ou cuidados pela população. Isso não 

acontece apenas no Município de Maringá – PR, mas em diversas outras localidades. É possível 

afirmar que, dentre outros motivos, a não adesão da comunidade ocorre pela falta de 

identificação e vínculo entre o cidadão e o espaço urbano. No momento da formulação das 

políticas públicas, as ações surgem decorrentes da visão dos governantes, que não levam em 

consideração a cultura local, motivo pelo qual essas ações se tornam falhas e com resultados 

inócuos. 

Os fundos de vales de Maringá, durante muito tempo, eram vistos pela população como 

locais perigosos e sujos, marginalizados. A ocupação pelo poder público pode mudar essa 

realidade. Há leis federais e municipais que não sensibilizam o cidadão. Segundo Fiorelli et al 

(2015), é necessária a implementação de “políticas públicas que conscientizem a população 

sobre os problemas causados pela disposição incorreta dos resíduos” (FIORELLI et al, 2015). 

Por exemplo, despejo de detritos nessas áreas leva a cidade a ter problemas, nesses meios, de 

drenagem urbana, pois estes estão cada vez mais deteriorados em virtude da falta de 

manutenção e limpeza. Podem-se ver claramente, hoje, erosões e destruição parcial da 

vegetação, depósito irregular de resíduos, assim como aumento de espécies invasoras entre a 

vegetação em diferentes fundos de vale de Maringá.  

O desenvolvimento de políticas públicas ambientais eficazes é fundamental para se 

incentivar a participação da sociedade na preservação dos fundos de vale. “Certamente essa 

condição de aproximação estimula a parceria entre os atores público e civil para gerir o meio 

ambiente” (RODRIGUES et al, 2012, p. 108). 

Assim, justifica-se trazer à tona a discussão da percepção ambiental da comunidade para 

se pensar na preservação dos fundos de vale, que precisam urgentemente de políticas públicas 

ambientais que possam estimular sentimentos de pertencimento e de responsabilidade dos 

moradores lindeiros em relação a esse espaço verde. 

A busca da percepção ambiental da população lindeira em relação ao córrego “Sem 

nome”, da bacia do ribeirão Morangueira, é base fundamental sobre a qual uma política pública 

de preservação ambiental desse espaço deve ser construída e deliberada. Não só dessa bacia, 

pois os conhecimentos advindos desta pesquisa também podem servir de modelo para políticas 

públicas em outras áreas de fundos de vale de Maringá. 
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 Nesse processo, pesquisador e pesquisados, neste caso, os moradores da 

comunidade do entorno do córrego “Sem nome”, colocam-se em parceria, num objetivo 

comum, na busca de desenvolver melhorias em determinado setor. Essa disseminação cultural, 

em que a pesquisa científica une os interesses da população aos objetos de estudo, nas 

instituições educacionais, traz não apenas a realidade para mais próximo dos pesquisadores, 

mas, principalmente, torna a pesquisa e seus métodos científicos mais acessíveis à sociedade. 

De acordo com Gil (1999, p. 19), “o ser humano, valendo-se de suas capacidades, 

procura conhecer o mundo que o rodeia [...] desenvolvendo sistemas mais ou menos elaborados 

que lhe permitem conhecer a natureza das coisas e o comportamento das pessoas”. Para Garcia 

(2006, p. 67), “desenvolvemos essas habilidades, descrever e manipular, através da observação 

e da comparação [...] de fenômenos, identificando entre eles ou algumas diferenças, o processo 

de discriminação, ou certas semelhanças, a generalização”. Dessa forma, o conhecimento exige 

dos pesquisadores a capacidade de interpretar os fatos, extraindo daqueles os pontos comuns e 

também suas diferenças. 

Garantir a formulação de políticas públicas que proporcionem qualidade de vida e, 

também, gerem preservação ambiental é um dos desafios para o denominado desenvolvimento 

sustentável das cidades.  De acordo com Elias e Krogstie (2017), o termo sustentabilidade se 

torna destaque quando os riscos ao meio ambiente se tornam aparentes, buscando o 

desenvolvimento desse paradigma social, urbano e econômico. 

Cidades sustentáveis são determinadas ao passo que desenvolvem ações que aproximam 

a qualidade de vida da população, seu desenvolvimento econômico e a preservação do meio 

ambiente, buscando a redução dos  impactos de consumo de matéria e energia e a geração de 

resíduos (ALVES et al, 2015). 

Historicamente, as cidades se formaram a partir de condições naturais, dentre elas, a 

abundância de água, sendo comum que comunidades sejam cortadas por bacias hidrográficas, 

microbacias e seus córregos. Porém, esse equilíbrio é rompido no momento em que a poluição 

afetou esses recursos naturais e, consequentemente, a população que os cerca. 

Essa questão fica clara quando se leem os relatórios dos grandes pactos mundiais em 

relação ao ambiente, como o Pacto Global - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da 

Organização das Nações Unidas (ONU, 2016). Esses documentos desencadearam um novo 

olhar para a formação das políticas públicas ambientais, no Brasil e no mundo, exigindo o 

desenvolvimento de ações sustentáveis e inovadoras para a preservação do meio ambiente, com 

a participação da sociedade, pois, enquanto houver miséria e profunda desigualdade social, não 
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haverá sustentabilidade. Esses textos sugerem a formulação de políticas públicas com vistas à 

gestão territorial, a partir de ações desenvolvidas pela federação, Estados e municípios, que 

venham a atender às necessidades da população, a partir do ideal de desenvolvimento 

ambiental.  

Tradicionalmente, a formulação e a implantação de políticas são feitas verticalmente 

pelos governantes. Deixa-se de ouvir a população local, que é a maior interessada nessas ações, 

visto que é no município que ocorrem o convívio e a formação dos vínculos entre os munícipes 

com os aspectos ambientais. “Do ponto de vista normativo, o município é a denominação 

geopolítica do espaço do qual a população faz parte e sobre o qual suas ações podem incidir 

diretamente” (RODRIGUES, 2012. p. 97). Dessa forma, pensa-se que as propostas de políticas 

públicas devem ser formuladas a partir da experiência do indivíduo no território, levando-se em 

consideração o sentimento do cidadão com o ambiente. Acredita-se que a percepção ambiental 

daqueles que vivem nos territórios traz subsídios para o desenvolvimento das políticas públicas 

ambientais, que tenham maior adesão da comunidade às ações propostas. Colocar o cidadão 

como protagonista do desenvolvimento das ações, por meio da compreensão da percepção 

ambiental, é garantir a geração de políticas públicas, inseridas nos diferentes contextos, e a 

participação efetiva da comunidade ao receber e vivenciá-las, com o objetivo de preservar. 
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1.1 Objetivo geral 

 

Objetivou-se conhecer e descrever a percepção ambiental dos moradores da região do 

córrego “Sem nome”, da bacia do ribeirão Morangueira, Maringá-PR, sobre a importância e a 

preservação dos fundos de vale. 

 

1.2  Objetivos específicos 

 

 Verificar o grau de pertencimento dos moradores com o local onde moram e os espaços 

públicos que os servem;  

 Compreender a relação afetiva entre a população, os fundos de vale e o seu território e 

sua importância;  

 Levantar como as pessoas se relacionam com os fundos de vale;  

 Verificar qual o nível de responsabilidade que os moradores demonstram pela 

preservação dos espaços verdes; 

 Compreender que responsabilidade os moradores atribuem ao poder público; 

 Apontar aspectos a serem inclusos na formulação de políticas públicas a partir dos 

aspectos levantados.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A percepção ambiental 
 

A percepção, como conceito geral, é a designação mais específica de como o processo 

constitui determinada operação do homem em suas relações com o ambiente (BERGMANN, 

2007), isto é, a representação e valor dado pelo indivíduo na construção de um significado 

acerca de algo, no caso deste estudo, o ambiente, seu entorno. De acordo com Melazo (2005), 

a percepção do ambiente dá-se quando os órgãos dos sentidos estão vinculados com as 

atividades do cérebro, mas também se considerando a individualidade da pessoa. Esse processo 

forma uma percepção única ou parcialmente coletiva. 

Palma (2005) afirma que percepção deriva de um estímulo externo, mas não somente 

com o que é feito das sensações, mas também com aquilo que as apresentações coletivas lhe 

impõem. Denominada por Tuan (2012) como uma atividade e um estender-se para o mundo, 

para o autor, a percepção descreve “os contrastes das formas de comportamento e visões do 

mundo variando de acordo com a subjetividade em cada um”. 

Braghirolli et al. (2007) citam dois fatores determinantes na percepção: as características 

do estímulo, que são condições externas ao percebedor1 ou objetos de percepção; e o estado 

psicológico de quem percebe: seus motivos, emoções e expectativas, que fazem com que se 

compreenda, preferencialmente, um estímulo ou outro do meio. A individualidade é uma 

característica indissociável da percepção e, como foi dito, 

 
É complexa e carregada de valores por estar imerso na totalidade do sistema, arraigado 

na cultura e nos mitos locais. Um visitante pode valorizar o espaço em função de 

critérios estéticos, de sua beleza cênica, de sua importância ecológica, econômica, 

social ou qualquer outro fator regulado por um juízo de valor inerente ao visitante, 

porém não há laços de afetividade (MARCZWSKI, 2006. p.19). 

 

Na construção dessa definição de percepção do ambiente, a psicologia ambiental, 

segundo Cavalcante e Elali (2011, p.28), conceitua o ambiente como “multidimensional, 

compreendendo o meio físico concreto em que se vive, seja ele natural ou construído, o qual é 

indissociável das condições sociais, econômicas, políticas, culturais e psicológicas daquele 

contexto específico”, visto que tudo o que estiver presente em determinado ambiente, inclusive 

as pessoas, é parte dele. 

                                           
1 Percebedor é uma palavra derivada de perceber. Apreender; constatar através da intuição, da sagacidade ou da perspicácia. Dicionário 

Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/percebedor/> 
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“A Percepção Ambiental deve estar atenta e centrada nas inúmeras diferenças 

relacionadas às percepções, aos valores existentes entre os indivíduos que compõem o cenário 

de uma cidade” (MELAZO, 2005, p.3).  

Ainda, de acordo com Cavalcante e Elali (2011), a preservação ambiental está 

relacionada ao modo como as pessoas experienciam os aspectos ambientais, presentes em seu 

entorno. São importantes não apenas os aspectos físicos, mas também os sociais, culturais e 

históricos, exercendo papel fundamental nos processos de apropriação e de identificação dos 

espaços e ambientes. 

Na cidade e em sua evolução, “a percepção ambiental [...] poderá ajudar na defesa do 

meio natural, pois ela aproxima o Homem da sua verdadeira “casa”, a natureza, despertando-o 

para o cuidado e o respeito para com a Terra. Com isso, podemos ter qualidade de vida para 

todos e para as novas gerações” (PALMA, 2005, p. 120). 

Constata-se, assim, que “conhecer como as pessoas percebem, vivenciam e valoram o 

ambiente em que se acham inseridas ou que almejam é uma informação crucial para que os 

gestores de políticas públicas e de áreas afins possam planejar e atender as demandas sociais” 

(CAVALCANTE e ELALI, 2011, p. 29). 

Nesse prisma, Siqueira (2008) destaca que os problemas ambientais são percebidos e 

interpretados de diferentes maneiras, uma vez que as pessoas encaram os problemas de acordo 

com as peculiaridades de suas percepções. Tais peculiaridades influenciam a percepção de 

determinados aspectos do ambiente em detrimento de outros problemas que, de fato, são 

ameaças imperceptíveis aos órgãos sensoriais. 

Gifford (2002) acrescenta que o espaço pessoal envolve conceitos como territorialidade, 

flexibilidade, segurança, status, privacidade e personalização, que expressam a percepção do 

homem frente ao espaço e seu comportamento, quando este interage com outros indivíduos. É 

o que acontece, por exemplo, quando a distância entre as pessoas, dependendo da relação entre 

elas, é inadequada: se estiverem muito próximas, poderá causar a sensação de invasão, porém, 

se se encontrarem muito distantes, poderá levar a um sentimento de indiferença. 

Dada a diversidade de conceitos e pensamentos definindo “percepção ambiental”, 

grande parte da produção acadêmica sobre o tema incorpora uma dimensão crítica, que busca 

transformar as realidades e está associada a uma experiência educativa concreta que tenha a 

mudança como seu eixo central (VASCO e ZAKRZEVSKI, 2010). 
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Assim, nota-se que a percepção ambiental, como objeto de estudo, vem estabelecendo 

crescente produção de conhecimento, baseando-se em diferentes correntes teóricas, focadas em 

elucidar a origem das percepções do ser humano quanto ao espaço em que vive. A participação 

dos atores envolvidos possibilita planejamento eficiente, aumenta a probabilidade de sucesso 

na implantação de projetos e difunde o conhecimento sobre o assunto. 

 

2.2.    Desenvolvimento de políticas públicas 

 

Segundo Fonte (2004), a proposição de ações pela federação, Estado ou municípios em 

prol da população é compreendida como políticas públicas. Assis (2012) descreve que o campo 

de estudos acerca desse tema se inicia em meados de 1950, como uma parcela, uma linha de 

um campo maior, a ciência política que ocorreu preponderantemente nos Estados Unidos. Esse 

conceito se disseminou pela Europa tardiamente, a partir dos anos 1970. 

No Brasil, o desenvolvimento de estudos acerca das políticas públicas ainda é escasso. 

De acordo com Ollaik e Medeiros (2011), a história da gestão pública contém diversos 

momentos em que foram necessárias reformas em busca de instrumentos para aperfeiçoar a 

gestão governamental e a implantação de ações sociais, não atingindo apenas a forma da ação 

dos governos, mas também as mudanças na sociedade como um todo. 

Moura (2013, p.32) afirma que, apenas a partir da Constituição Brasileira de 1988, é que 

se iniciaram “a estruturação e também a institucionalização da avaliação no ciclo das gestões 

das políticas públicas, como parte do processo mais amplo de construção da democracia”. Essa 

iniciativa foi firmada no Brasil como diretriz para dar base às funções do planejamento, gestão 

e orçamento e, também, para o controle da administração. 

As disposições das ações desenvolvidas pelo poder público podem ser facilmente 

encontradas nas redes sociais ou disseminadas pelos meios de comunicação, mas o que se 

questiona é qual a origem das idealizações de determinadas ações. De acordo com Gatti (2011), 

 
Na maioria dos casos, é a repetição de uma determinada forma de pensamento e de 

um dado padrão de propostas, que nada conseguem senão agregar descrédito às 

iniciativas que são postas em ação, mesmo nos raros casos em que estas não pertençam 

a este padrão ou que não representem aquela forma de pensamento, pois as grandes 

estruturas burocráticas de poder que compõem o governo da instituição Estado, por 

mais que proponham ações ao longo de sua existência, nada trazem de diferente à vida 

do cidadão comum (GATTI, 2011, p.24). 

 
Para Souza (2006), a definição de política pública se dá como um campo de 

conhecimento geral, que anseia, ao mesmo tempo, por colocar o governo em ação e/ou analisar 
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essas determinadas ações e, quando necessário, alterar os rumos do que está sendo 

desenvolvido. De acordo com Gatti (2011), a ação do corpo político deve compor atitudes em 

prol do interesse coletivo e do bem comum e agir indiscutivelmente baseado na ética.  

É importante ressaltar que é a partir da municipalidade que se tem a ação mais próxima 

da população. Segundo Rodrigues (2012), é dentro do município que estão as possibilidades de 

adequar as especificidades para que seja alcançada a plenitude global da qualidade do meio 

ambiente.  

A ação efetiva pode ocorrer por meio de programas e projetos desenvolvidos em níveis 

federal e estadual. Todavia, a efetividade da ação impactará na vida dentro da municipalidade. 

A proximidade do cidadão com os representantes democráticos locais, como prefeitos, 

subprefeitos e vereadores, define as chances de efetividade das estratégias para a elaboração de 

políticas públicas. No caso das políticas ambientais, a cultura social e as condições do 

ecossistema podem e devem ser ponderadas adequadamente, de modo local, para que as ações 

tenham resultado. 

Nunes et al. (2012) definem que a gestão ambiental tem como objetivos estabelecer, 

recuperar e/ou manter o equilíbrio entre a natureza e a sociedade, estabelecendo um parâmetro 

sustentável do uso dos recursos naturais e sociais. Uma política ambiental apresenta “três 

elementos para que sua formulação seja exitosa: objetivos claros, instrumentos e agentes” 

(NUNES et al., 2012, p.66). 

A política pública ambiental se esboça, segundo Souza (2003), como um acervo de 

procedimentos que se propõem a equilibrar as atividades humanas e o meio ambiente, 

almejando o desenvolvimento da sociedade e a qualidade ambiental. “No Brasil a preocupação 

com políticas públicas de cunho ambiental teve maior importância a partir da década de 1970, 

quando os problemas ambientais ganham ampla atenção na esfera mundial, após a I Conferência 

sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972” (REANI, 2012, p.67). 

Ainda se falando do Brasil, destaca-se que o grande marco legal para o meio ambiente 

ocorreu em 1981, com a promulgação da Política Nacional de Meio Ambiente, contida na lei 

nº 6.938/81 (BRASIL, 1981). De acordo com Mello (2006), esta lei foi de grande significado 

por sua dimensão e pelo modo como buscou indicar as variáveis ambientais em outros setores 

da economia. 

A Política Nacional de Meio Ambiente promulgou, em seu objetivo, apresentado no Art. 

2º, que se deveria trabalhar para a “preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 
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interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana” (BRASIL, 1981, 

s/p.). De acordo com Leme (2010), o órgão central responsável por garantir a aplicação da lei 

é o Ministério do Meio Ambiente (MMA), que tem como finalidades planejar, coordenar, 

supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes 

governamentais, fixadas para o meio ambiente.  

Ainda de acordo com a lei nº 6.938/81 (BRASIL, 1981, s/p), em seu Art. 4º, a Política 

Nacional do Meio Ambiente visa “à preservação e restauração dos recursos ambientais com 

vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção 

do equilíbrio ecológico propício à vida”.  

Assim, esta pesquisa entende que uma das ações necessárias ao equilíbrio ecológico, 

propício à vida com qualidade na região de Maringá, é a preservação das bacias hidrográficas 

a partir dos fundos de vale, que estão juridicamente amparados pelas políticas públicas 

ambientais. 

Destaca-se a experiência de sucesso, como a que ocorreu em Curitiba, no Estado do 

Paraná, onde o então prefeito Jaime Lerner, junto a Nicolau Kluppel, teve a visionária postura 

de transformar os fundos de vale em parques, em reportagem de Galani (2016) na Gazeta do 

Povo. 

 

2.3 Bacia hidrográfica do Pirapó 

 

A bacia hidrográfica “pode ser definida como uma área limitada por um divisor de 

águas, que a separa das bacias adjacentes e que serve para captação natural da água de 

precipitação através de superfícies vertentes”. A partir desse escoamento, ocorre a rede de 

drenagem, que deriva e desenvolve todo o percurso percorrido pelas águas, o que caracteriza o 

ciclo hidrográfico de um território (BORSATO e MARTORI, 2004, p.273). 

O conceito de um estudo hidrológico de bacias hidrográficas envolve “explicitamente o 

conjunto de terras drenadas por um corpo d’água principal e seus afluentes e representa a 

unidade mais apropriada para o estudo qualitativo e quantitativo do recurso água e dos fluxos 

de sedimentos e nutrientes” (SCHIAVETTI e CAMARGO, 2002, p.17). 

De acordo com Porto e Porto (2008), bacia hidrográfica pode ser considerada um 

contínuo, em que se realizam os balanços de entrada de água proveniente da chuva e saída 

através do ponto de menor altitude, permitindo que sejam delineadas bacias e sub-bacias, cuja 

interconexão se dá pelos sistemas hídricos. 
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Em uma conceituação simples, a bacia hidrográfica “é uma região geográfica limitada 

por um divisor de águas (terreno mais elevado), que direciona as águas da chuva (precipitações) 

de uma área mais alta para uma mais baixa, formando, a partir de vários afluentes, um curso de 

água principal” (PEREIRA, SCROCCARO et al, 2010, p.14). 

Rigon e Passos (2014) definem que 

 
Uma bacia hidrográfica pode ser entendida como um sistema natural complexo, 

espacialmente definido, no qual o elemento integrador é representado pelos canais 

fluviais ou de drenagem natural, em que seus componentes físicos, biológicos e 

socioeconômicos mantêm relações dinâmicas que interferem na configuração da 

paisagem (RIGON e PASSOS, 2014, p.36) 

 

Segundo Pereira, Scroccaro et al (2010), o Estado do Paraná está localizado na região 

Sul do Brasil e “possui 16 bacias hidrográficas, a saber: Bacia Litorânea, Bacia do Ribeira, 

Bacia do Cinzas, Bacia do Iguaçu, Bacias do Paraná 1, 2 e 3, Bacia do Tibagi, Bacia do Ivaí, 

Bacia do Piquiri, Bacia do Pirapó, Bacia do Itararé, Bacias do Paranapanema 1, 2, 3 e 4” 

(PEREIRA, SCROCCARO et al, 2010, p. 36).  

O Instituto das Águas do Paraná (IAP) é responsável pela formulação e execução da 

Política Estadual de Recursos Hídricos e pela implantação do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Cabe igualmente à instituição a gestão do Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos e da Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

A partir da emissão do decreto nº 1651/03, o AGUASPARANÁ passa também a exercer 

as funções de Agência de Água, responsável pela coordenação, elaboração e implementação do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos, dos Planos de Bacias Hidrográficas e pela cobrança da 

água. A gestão sustentada dos recursos hídricos depende de adequada 

quantificação/qualificação dos mesmos, controle e proteção a fim de garantir o uso múltiplo 

das águas e efetivação de planos de prevenção e recuperação ambiental.  

O fundamento da Política Estadual de Recursos Hídricos determina que a água seja um 

bem de domínio público, recurso natural limitado, dotado de valor econômico e que, em 

situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos remonta ao consumo humano e à  

dessedentação de animais. Assim, a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso 

múltiplo das águas, sendo a bacia hidrográfica a unidade territorial para prática da Política 

Estadual de Recursos Hídricos. Sua gestão deve ser descentralizada, contar com a participação 

do poder público, dos usuários e das comunidades. Existe o Comitê de bacia hidrográfica do 

Pirapó que garante essa gestão, porém, atualmente, sua atenção está voltada para os grandes 

corpos d’água, infelizmente deixando de lado os córregos que, posteriormente, os compõem. 
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O rio que abastece o Município de Maringá-PR é o Pirapó, um afluente do 

Paranapanema, que tem cerca de 150km de extensão. “Em Maringá, o Pirapó é o maior 

responsável pelo abastecimento da quase totalidade dos seus 357 mil habitantes. Circunscrita à 

sua bacia se encontram, total ou parcialmente, 35 municípios, que somados totalizam 1.011.462 

habitantes” (RIGON e PASSOS, 2014, p. 37).  

Segundo Uyeno et al. (2015), o ribeirão Morangueira é o principal subafluente do rio 

Pirapó. A bacia do ribeirão Morangueira localiza-se na zona norte do município, sua nascente 

está no Parque Municipal Alfredo Niffeler, conhecido como Parque do Buracão.  

Na Figura 1 estão apontados os afluentes e subafluentes do rio Pirapó. 

 

Figura 1 – Localização do Município de Maringá-PR e do ribeirão Morangueira. Fonte: Disponível em: 

http://www.aguasparana.pr.gov.br 

O ribeirão Morangueira tem como afluentes os córregos Morangueiro, Osório e Água 

do Pirapó. De acordo com a portaria da SUREHMA, nº 004, de 21/03/91, e da resolução do 

CONAMA, nº
 

20, de 18 de junho de 1986, o ribeirão Morangueira é classificado, segundo seus 

usos preponderantes, como rio de classe 2. A bacia deste ribeirão possui uma área de 41,9km2, 

com cotas altimétricas entre 505 a 530m. Este ribeirão nasce no nordeste da cidade de Maringá 

e possui extensão de 12,5km de direção NE-SW, até desaguar no ribeirão Sarandi e, depois, no 

rio Pirapó. Cerca de 60% dessa drenagem se encontra em área rural e por ela é extremamente 

influenciada (BARROS, 2003). 
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Figura 2 - Localização da cidade de Maringá-PR e da bacia hidrográfica do ribeirão Morangueira. 

A bacia do ribeirão Morangueira pode ser dividida em cinco unidades de paisagens 

urbanas diferentes: “paisagem referente às áreas próximas à Avenida Colombo e ao Contorno 

Norte; as áreas com grande predominância residencial; as áreas próximas aos fundos de vale; 

áreas com ocupação predominante de chácaras e as grandes áreas de vazios urbanos” 

(GOULART et al, 2009, p. 140).  
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Todas, no entanto, possuem paisagens de fundos de vale, que, pela lei, precisam ser 

preservadas. Apesar de serem áreas com grande relevância para o equilíbrio ecológico hídrico 

e para o sistema de espaços livres da cidade, nem sempre são respeitadas. Goulart, Baldini e 

Meneguetti (2009) apontam que é comum encontrar pontos, ao longo dos cursos d’água e 

córregos, com depósitos de lixo, desmatamento ou apropriação indevida de terras. Mesmo 

assim, são áreas de preservação e com grande importância na paisagem geral da cidade, como 

um todo, e reguladas pelo Código Florestal. 

Fiorelli et al (2015), ao analisar a paisagem existente nos fundos de vale do ribeirão 

Morangueira, constatam a presença de erosão que, de acordo com (SOUBHIA 2006), é o 

processo de “desagregação e remoção de partículas do solo ou de fragmentos e partículas de 

rochas, pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo e/ou organismos (plantas e 

animais) ”. 

Verificada, ainda, e de forma predominante, “a presença de Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU) nas margens do Ribeirão Morangueira, como resíduos de embalagens, sofá, plásticos, 

PVC, alumínio, madeira, entre outros” (FIORELI et al, 2015). Esses resíduos não são todos 

decorrentes apenas de poluição difusa, e, sim, da disposição inadequada, que acabam utilizando 

os fundos de vale como depósitos de lixo a céu aberto. 

 

2.4 Código Florestal e preservação dos fundos de vale 

 

Desde o primeiro Código Florestal Brasileiro, definido pelo decreto nº 23.793, de 23 de 

janeiro de 1934, as florestas e demais formas de vegetação existentes no território nacional 

passaram a ser observadas como “bem de interesse a todos os habitantes do país” (BRASIL, 

1934, p.1), tirando do dono das terras o direito irrestrito sobre elas, dando-lhe o dever e o direito 

de preservá-las.  

O denominado “novo” Código Florestal brasileiro, lei nº 4.771, de 15 de setembro de 

1965 (BRASIL, 1965), criou as Áreas de Preservação Permanente (APP) e a Reserva Legal 

(RL), o que deu caráter intervencionista ao Estado sobre a propriedade privada rural brasileira. 

Nesse momento, os fundos de vale ganharam denominação e denominação para serem 

preservados, sendo esses espaços de responsabilidade do Estado. 

A cartilha de Áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação e áreas de 

Risco (2011) define que 
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O conceito legal de APP relaciona áreas, independente da cobertura vegetal, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

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

assegurar o bem-estar das populações humanas. Como se vê, as APPs não têm apenas 

a função de preservar a vegetação ou a biodiversidade, mas uma função ambiental 

muito mais abrangente, voltada, em última instância, a proteger espaços de relevante 

importância para a conservação da qualidade ambiental como a estabilidade 

geológica, a proteção do solo e assim assegurar o bem-estar das populações humanas 

(ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO & ÁREAS DE RISCO, 2011, p.9) 

 

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) foram descritas no Código Florestal 

brasileiro, lei nº 4771, de 15 de setembro de 1965 (BRASIL, 1965), revelando o propósito maior 

desta legislação, a proteção de outros elementos que não apenas as árvores e as florestas. Em 

seu Art. 1º, o Código definiu a área de preservação permanente como aquela que é coberta, ou 

não, por vegetação nativa, com a função de “preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

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

assegurar o bem-estar das populações humanas”. (BRASIL, 1965, p.1).  

O artigo 2º, do Código Florestal de 1965, estabelece as áreas que devem ser protegidas 

e sua delimitação, tais como ao longo de cursos da água; ao redor de lagoas, lagos e 

reservatórios de água; no entorno de nascente de olhos d’água; no topo de morros, montanhas, 

montes e serras; nas encostas com declividade superior a 45°; nas restingas2, como fixadoras 

de dunas ou estabilizadoras de mangues; nas bordas de tabuleiros ou chapadas; em altitudes 

superiores a 1.800m.  

O Artigo 3º da mesma lei estabelece que as APP devam ser declaradas por ato do poder 

público, com delimitação prévia das florestas e demais formas de vegetação natural, destinada 

a atenuar a erosão das terras; proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou 

histórico; assinalar exemplares da fauna e flora ameaçados de extinção; manter o ambiente 

necessário à vida das populações silvícolas; assegurar condições de bem-estar público 

(BRASIL, 1965, p.1).  

No entanto, foi somente na edição da lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 

1981), que foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente, e as florestas nativas tornaram-

se um bem jurídico ambiental próprio e independente de suas utilidades, com valor intrínseco. 

Assim, essas áreas conquistaram não apenas “valor de uso”, mas “valor de existência” 

(AHRENS, 2003). Nessa oportunidade, foram criados, também, o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), substituindo a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA, criada 

                                           
2 Restinga. Banco de areia ou de pedra em alto-mar. Baixio nas costas marítimas e que entra pelo mar. Escolho, recife. Faixa de mato à margem 

de um rio ou igarapé. Dicionário Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/restinga/> 
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em 1973) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão consultivo e 

deliberativo do SISNAMA, com a intenção de efetivar, de fato, o cumprimento das matérias 

relacionadas à proteção e ao avanço da qualidade ambiental dos ecossistemas brasileiros. 

Pelo desmatamento progressivo, uso indiscriminado dos recursos naturais renováveis e 

não renováveis e, também, falta de controle dos passivos ambientais, gerados pelas atividades 

humanas, as legislações florestais e ambientais brasileiras vêm se tornando cada vez mais 

rígidas. O Estado passa a intervir cada vez mais nas florestas privadas e nas atividades humanas, 

a fim de coibir a destruição do meio ambiente.  

A propriedade privada passou a ter função socioambiental. Segundo o portal do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2016), as ações nessas áreas devem respeitar o meio 

ambiente e as políticas que tenham como objetivo a sustentabilidade. O dono da propriedade 

privada é responsável pela preservação das florestas daquela e pela mitigação de passivos 

ambientais, ocasionados por sua exploração. As populações, por outro lado, tiveram seus 

direitos ampliados por essas leis, especialmente no direito à conservação do meio ambiente, 

destinada às futuras gerações. Assim, como o indivíduo, antes totalmente livre e dono de suas 

florestas, atualmente os proprietários de terra têm o dever de responder e podem ser 

responsabilizados, inclusive penalmente, por suas infrações ambientais e mau uso dos recursos 

naturais. 

Em 28 de março de 2006, veio a resolução CONAMA nº 369 (BRASIL, 2006) “sobre 

os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social, baixo impacto ambiental, que 

possibilitam a intervenção ou supressão da vegetação em área de preservação permanente”. 

Segundo Amaral (2010), “esta resolução apresentou grande importância para todos, uma vez 

que, contemplou as necessidades antigas, como o dever do proprietário ou possuidor de 

recuperar as APP, irregularmente suprimidas ou ocupadas, e estabelecem normas critérios e 

padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso 

racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos” (AMARAL, 2010, p.30).  

Segundo a legislação do Código Florestal de 1965, quaisquer intervenções nas terras 

somente serão autorizadas mediante processo administrativo prévio e autônomo, perante o 

órgão oficial competente, gerando a possibilidade de intervenção a fim de se preservar os 

fundos de vale. Cunha e Guerra (1995) definem que estes fundos podem ser entendidos sob o 

ponto de vista dos tipos de leitos de rio ou riacho, de canal e de drenagem. A ocupação antrópica 

inadequada dessas áreas gera uma cadeia de impactos ambientais, que passa pela 

impermeabilização do solo, alterações na topografia, erosão das margens e assoreamento dos 
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cursos d’água, perda das matas ciliares, diminuição da biodiversidade, aumento do escoamento 

superficial etc. (AMORIM; CORDEIRO, 2004). 

As condições fisiográficas3 dos fundos de vale são um patrimônio inestimável para a 

cidade. Eles contribuem, em parte, para o equilíbrio do ecossistema, além de servirem como 

locais de referência e também de drenagem para águas das chuvas, evitando as enchentes 

comuns em cidades brasileiras de médio e grande porte (VASCONCELOS & YAMAKI, 2003, 

p. 68). 

Em relação aos fundos de vale e matas ciliares, a lei federal nº 4.771/65, alterada pela 

lei n.º 7.803/89 (BRASIL, 1989), define em seu artigo 2º que as matas ciliares devem ter, no 

mínimo, 30m de largura, isso quando a largura do rio não ultrapassar 10m, aumentando 

conforme a distância entre as margens do mesmo.  

De acordo com Sepe et al (2014), as principais mudanças, trazidas pelo Novo Código 

Florestal, para as áreas urbanas em relação ao Código Florestal de 1965 referem-se a não alterar 

a delimitação das APPs no entorno dos lagos e lagoas naturais, sendo mantido que, na área 

urbana, é exigida faixa de APP com largura de 30m. 

De acordo com essa lei, a preservação das matas ciliares abrange também o entorno das 

lagoas, lagos e reservatórios d’água naturais ou artificiais, nascentes, ainda que intermitentes, 

e os denominados “olhos d’água”, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio 

mínimo de 50m de largura (BRASIL, 1965). 

De acordo com Fuhr e Dias (2014), segundo a lei federal 12.651/12, conhecida como 

novo Código Florestal, a APP é definida como “área protegida, coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas” (art. 3°, II). 

As Áreas de Preservação Permanente, segundo a lei de 2012, devem ser mantidas 

intactas, visto que a supressão total ou parcial deve ocorrer apenas em casos de utilidade pública 

ou interesse social. 

O processo de intervenção sobre o ambiente ocorre de modo diferente nas áreas urbanas, 

quando comparadas às áreas rurais, e, de acordo com Fuhr e Dias (2014), “a má distribuição de 

renda e a supervalorização dos terrenos impelem a população carente a ocupar fundos de vale 

                                           
3 Fisiográfico. Adjetivo. Que faz referência a fisiografia; geografia física. Dicionário Online de Português. Disponível em: 

<https://www.dicio.com.br/fisiografico/> 
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ou outros locais listados no Código Florestal (Lei 12.651/12) como Área de Preservação 

Permanente (APP)”. 

Há leis que regem a proteção das matas ciliares nos âmbitos federal, estadual e 

municipal. O Estado do Paraná possui, em sua Constituição, o art. 207 (PARANÁ, 1989), que 

determina no inciso “XIX - declarar, como área de preservação permanente, o remanescente 

das matas ciliares dos mananciais de bacias hidrográficas que abasteçam os centros urbanos” e 

faz também referência à preservação do meio ambiente e da obrigação do Estado, dos 

municípios e da coletividade de defender e preservar o ambiente.  

Em Maringá, segundo Cristiano (2011), foi sancionada em 2003 a lei nº 6.351, de autoria 

do Executivo Municipal de Maringá, que instituiu como Áreas de Preservação Permanente os 

fundos de vale que ainda pertenciam ao município. A lei tinha por objetivos : preservar e 

promover a diversidade biológica; proteger os recursos hídricos; abrigar exemplares da fauna e 

flora locais, ameaçados de extinção; além de assegurar o bem-estar público, o que efetivamente 

determinou que essas áreas verdes não mais pudessem ser vendidas ou cedidas para fins que 

não fossem o de preservação. 

Segundo Neves (2013), Maringá possui 62 córregos e ribeirões cortando o território 

municipal, tanto na área urbana quanto na área rural, sendo que, destes, 20 estão na área urbana 

e 19 possuem suas nascentes no perímetro urbano. Isto é, as áreas de preservação permanente, 

coincidem com os denominados fundos de vale, fazendo com que Maringá seja uma exceção à 

regra, gerando impasses na administração pública quanto à delimitação dessas áreas 

preservadas (GARCIA, 2006, p. 52), uma vez que a lei federal determina 30m de proteção. 

No município de Maringá, a lei nº 1.735/1984 (MARINGÁ, 1984) delimita assim as 

áreas de fundos de vale: 

Art. 19 – São considerados fundos de vale aquelas localizadas ao longo dos cursos 

d’água, medidas a partir do seu eixo médio, tendo como divisa uma via paisagística.  

§1º A distância do eixo médio do curso d’água até a via paisagística, deverá ter a 

dimensão média de 60 m (sessenta metros), atentando ao traçado urbanístico do 

Município. (MARINGÁ, 1984) 

 

Em 2011, a lei n 888 de Maringá, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo, prevê 

que a área de preservação seria aumentada para 60m de acordo com o art. 4º, que define que a 

“via paisagística que se desenvolve acompanhando o leito dos cursos d`água, a uma distância 

mínima de 60,00m (sessenta metros) de suas margens e nascentes, e que delimita as áreas de 

fundos de vale”. 
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O ano de 2011 se tornou um marco para Maringá, visto que, antes disso, os fundos de 

vale foram loteados e comercializados, sendo explorados pelo mercado imobiliário da cidade. 

A partir da lei nº 888/2011, foi proibido qualquer tipo de comercialização desses lotes. Porém, 

nessas mesmas circunstancias de vitória para a preservação ambiental dos fundos de vale de 

Maringá, também se instala um problema em relação à população que comprou o terreno e não 

pode construir, e a população que construiu e, pela lei, não pode realizar nenhum tipo de reforma 

nesses ambientes. O governo municipal ainda não solucionou essa situação e, por essas 

ocupações, hoje ilegais, não se tem buscado fomentar a destinação desses espaços para a 

construção de ambientes de lazer e proteção ambiental. 

Essa questão, somada à precária situação de fiscalização e monitoramento dos fundos 

de vale, exige que se pensem novas políticas públicas, tanto no sentido da manutenção e 

preservação como no trabalho de envolver as comunidades lindeiras na defesa desses espaços, 

no intuito de se conseguir cuidar dos mesmos, de maneira eficiente e sustentável, para que haja 

luta para a não revogação dessa lei, que protege 60mda via paisagística dos leitos dos cursos 

d’água. Há o estudo feito pelos legisladores locais, em um projeto de lei municipal que quer 

diminuir essa área de 60,00m para 30,00m, beneficiando a exploração imobiliária e a 

diminuição da preservação dos fundos de vale. 
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RESUMO 
 

A relação do homem moderno e a natureza tem se tornado e se concretizado de forma cada vez 

mais distante, com o homem se colocando como explorador do ambiente ao qual deveria 

fornecer equilíbrio. Este trabalho se propõe a compreender qual a percepção ambiental dos 

moradores sobre a preservação de fundos de vale no córrego “sem nome” coordenadas 

23°23'49"S, 51°53'29"W, subafluente da bacia hidrográfica Paranapanema em Maringá, cidade 

situada no noroeste do Estado do Paraná. Utilizando-se de entrevistas em profundidade como 

instrumento norteador no intuito de se definir possíveis políticas públicas para reestabelecer 

esse equilíbrio. Foi desenvolvido a aplicação de um questionário qualitativo, investigando a 

percepção da preservação ambiental da população. Indicando por fim ações para a preservação 

do citado córrego e podendo contribuir para modificar a maneira com que essa população se 

vincula à sensação de pertencimento ao espaço urbano. 

Palavras chaves: Psicologia Ambiental. Gestão Ambiental. Fundos de vale. 

 

ABSTRACT 
 

The relationship of modern man and nature has become and has become more and more distant, 

with man placing himself as an explorer of the environment to which he ought to provide 

equilibrium. This work intends to understand the environmental perception of the residents 

about the preservation of valley bottoms in the "unnamed" stream coordinates 23 ° 23'49 "S, 51 

° 53'29" W, sub-tail of the Paranapanema basin in Maringá, city located in the northwest of the 

State of Paraná. Using in-depth interviews as a guiding tool in order to define possible public 

policies to reestablish this balance. The application of a qualitative questionnaire was 

developed, investigating the perception of environmental preservation of the population. 

Finally indicating actions for the preservation of the mentioned stream and can contribute to 

modify the way in which this population is linked to the sense of belonging to the urban space. 

Keywords: Environmental Psychology. Environmental management. Valleys funds. 

 

RESUMEN 
 

La relación del hombre moderno y la naturaleza se ha vuelto y se concreta de forma cada vez 

más distante, con el hombre colocándose como explorador del ambiente al que debería 

proporcionar equilibrio. Este trabajo se propone comprender cuál es la percepción ambiental de 

los habitantes sobre la preservación de fondos de valle en el arroyo "sin nombre" coordinadas 

23 ° 23'49 "S, 51 ° 53'29" W, subafluente de la cuenca hidrográfica Paranapanema en Maringá, 

ciudad situada en el noroeste del Estado de Paraná. Utilizando entrevistas en profundidad como 

instrumento orientador con el fin de definir posibles políticas públicas para restablecer ese 

equilibrio. Se desarrolló la aplicación de un cuestionario cualitativo, investigando la percepción 

de la preservación ambiental de la población. Indicando por fin acciones para la preservación 

del citado arroyo y pudiendo contribuir a modificar la manera en que esa población se vincula 

a la sensación de pertenencia al espacio urbano. 

Palabras claves: Psicología Ambiental. Gestión ambiental. Fondos de valle. 
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3.1.  INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, o desenvolvimento de estudos acerca das políticas públicas ainda é escasso. 

A história da gestão pública, de acordo com Ollaik e Medeiros (2011), contém diversos 

momentos em que foram necessárias reformas em busca de instrumentos para aperfeiçoar a 

gestão governamental e a prática de ações sociais, não atingindo apenas a forma da ação dos 

governos, mas também as mudanças na sociedade como um todo. Tradicionalmente, a 

formulação e realização de políticas são feitas verticalmente pelos governantes, e a população 

atingida, que é a maior interessada nessas ações, fica de fora do processo, sendo apenas 

comunicada quanto às decisões que já foram tomadas.  

Questões dessa natureza passaram a ganhar destaque, quando órgãos como a ONU - 

Organização das Nações Unidas -, em 2016, durante o Pacto Global - Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável-, propuseram  que a formação das políticas públicas ambientais 

no Brasil e no mundo fosse vista com novos olhos, em que a participação da sociedade na 

construção das ações sustentáveis e inovadoras, objetivando a preservação do meio ambiente, 

fosse efetiva e que, principalmente, atendesse  às necessidades da população.  

Garantir a formulação de políticas públicas, por meio de parâmetros que auxiliem 

efetivamente na tomada de decisões, que objetivem o aumento da qualidade de vida da 

população e que, também, gerem preservação ambiental, é um dos desafios para o denominado 

desenvolvimento sustentável das cidades. Tal providência poderá auxiliar na construção de 

novos modelos de políticas públicas na região e em outras onde existam áreas de fundos de 

vale, estimulando, assim, o sentimento de pertencimento e responsabilidade dos moradores 

lindeiros em relação a esse espaço verde. 

Na cidade de Maringá, uma das questões territoriais que precisa ser foco de políticas 

públicas vigentes são os fundos de vale, que são ambientes à margem dos córregos das bacias 

hidrográficas. O novo Código Florestal, sob a lei nº 12.651/2012, define Área de Preservação 

Permanente a distância de 30m, para os cursos d’água de menos de 10m de largura, sendo essa 

a vigência nacional. No município de Maringá, pode-se abordar uma realidade diferente da que 

ocorre em âmbito federal, pois a lei nº 888/2011, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo, 

prevê que a área de preservação seria aumentada para 60m de acordo com o art. 4º., que define 

que a “via paisagística que se desenvolve acompanhando o leito dos cursos d`água, a uma 

distância mínima de 60,00m (sessenta metros) de suas margens e nascentes, e que delimita as 

áreas de fundos de vale”. 
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Considerando-se os aspectos de desenvolvimento de políticas públicas, pode-se sugerir, 

como ponto de análise, a percepção ambiental da população acerca dos ambientes naturais que 

a rodeiam. Essa percepção envolve conceitos relacionados ao comportamento humano e aos 

mecanismos que o usuário utiliza para se relacionar com o espaço, que é classificado como 

limite, visível ou invisível, que cerca o homem, um território portátil (que o indivíduo leva 

consigo aonde quer que vá) e dinâmico (que é ajustado de acordo com as circunstâncias de 

interação com outros indivíduos). 

De acordo com Gifford (2014) a psicologia ambiental examina as transações entre 

indivíduos e seus ambientes construídos e naturais. Isso inclui “investigar comportamentos que 

inibam ou promovem escolhas sustentáveis, climáticas saudáveis e que melhoram a natureza, 

os antecedentes e correlatos desses comportamentos e intervenções para aumentar o 

comportamento ambiental”.  Buenrostro et al (2014) afirma que percepção ambiental é 

entendida como o relacionamento dos seres humanos com o meio ambiente. Historicamente o 

desenvolvimento humano em sociedade teve que se submeter, “se adaptar e mudar seus 

ambientes circundantes para sobreviver” (MILFONT e SCHULTZ (2016). 

Considerando a percepção ambiental, essa pode variar de forma a partir de diferentes 

pessoas e culturas, pois as pessoas veem e interpretam a mesma cena de forma diferente 

(GIFFORD et al, 2011).  “As percepções do ambiente local têm um efeito direto e independente 

sobre o anexo de suas regiões. Implicações para a compreensão do local de ligação devem ser 

discutidas” (MESCH e ORIT, 1998). 

Na cidade e em sua evolução, “a percepção ambiental [...] poderá ajudar na defesa do 

meio natural, pois ela aproxima o Homem da sua verdadeira “casa”, a natureza, despertando-o 

para o cuidado e o respeito para com a Terra. Com isso, podemos ter qualidade de vida para 

todos e para as novas gerações” (PALMA, 2005, p. 120). 

 

 

3.2. METODOLOGIA  
 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, o qual se propõe a realizar uma pesquisa 

exploratória, com abordagem de campo. Uma amostra da população lindeira ao córrego “Sem 

nome”, da bacia do ribeirão Morangueira, foi entrevistada em profundidade para coleta de 

dados. “A entrevista em profundidade é orientada pelas respostas do entrevistado. À medida 
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que a entrevista se desenvolve, o entrevistador investiga as respostas e as usa como base para 

fazer perguntas adicionais seguindo o roteiro” (MACDANIEL, 2013). 

O método da pesquisa aplicado motivou-se, principalmente, pela necessidade de se 

compreender como é a percepção ambiental da população local. Entende-se, dessa forma, que 

este trabalho atingirá, de forma mais eficaz, nas suas contribuições, a proposição de políticas 

públicas viáveis e práticas, que visem, objetivamente, à melhoria da qualidade de vida à 

população, em relação ao ambiente em que está inserida. 

A partir da metodologia proposta, foram abordadas 12 pessoas, com a aplicação de uma 

entrevista inicial, para se definir as variáveis de controle e, posteriormente, fez-se o 

desenvolvimento de um roteiro de pesquisa qualitativo, com características de entrevista em 

profundidade, objetivando o levantamento da percepção ambiental dos indivíduos.  

De acordo com Duarte (2005), a entrevista em profundidade não permite testar 

hipóteses, dar tratamento estatístico às informações, definir a amplitude ou quantidade de um 

fenômeno. Seu objetivo está relacionado ao fornecimento de elementos para compreensão de 

uma situação ou estrutura de um problema, levando em consideração a subjetividade do 

indivíduo.  Segundo MacDaniel (2013), a natureza pouco estruturada da entrevista aumenta a 

complexidade da interpretação. O entrevistador deve utilizar técnicas não direcionadas para 

descobrir mensagens ocultas na fala do pesquisado. 

Segundo Fontanella (2013), não se pode definir antecipadamente o número de 

entrevistados de uma pesquisa qualitativa por saturação teórica, pois esta possui um modelo 

diferente das pesquisas quantitativas que têm uma amostragem estatisticamente calculada. Este 

fato, entretanto, não invalida ou descaracteriza a representatividade do estudo qualitativo, 

“quando se trata de questões psicossociais do ser humano, o desempenho de um atributo, 

mesmo que de maneira superdimensionada por indivíduos típicos quanto a determinado 

parâmetro em investigação [...], revele funções ou características representativas daquele 

mesmo contexto” (FONTANELLA, 2013). 

A região definida como campo para o desenvolvimento da pesquisa será o entorno do 

córrego “Sem nome”, visto que o mesmo ainda não recebeu um nome diante da legislação que 

se localiza na bacia do ribeirão Morangueira, coordenadas 23°23'49.7"S, 51°53'29.6"W. Tal 

escolha foi realizada a partir da análise do relatório elaborado pelo Conselho Municipal de 

Planejamento e Gestão Territorial (2015), do Município de Maringá. O referido relatório 

desenvolveu um estudo, observando todos os fundos de vale de Maringá, discriminando as 

regiões que já estavam sendo ocupadas e regiões onde poderiam ser realizadas intervenções 
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públicas para proteção e preservação do fundo de vale, visualizando o levantamento da 

disponibilidade de construções em espaço urbano no entorno de córregos e o desenvolvimento 

de ações para preservação e lazer a partir das regiões que não sofreram ocupações indevidas, 

justificando que loteamentos lindeiros são de propriedade do órgão executivo municipal. O 

córrego “Sem nome” encontra-se em condições de ter seu espaço ocupado com ações públicas, 

visto que não há ocupações ilegais ou construções realizadas no período em que a legislação 

permitia tal ação. O córrego está inserido dentro dos bairros Conjunto Itaparica, Champagnat, 

Jardim Pieta e Campos Elisíos que foram fontes para a captação da amostra necessária para as 

entrevistas. 

A partir de estudos qualitativos analisados, como no caso de Fontanella (2013), que 

utilizou dois estudos diferentes, entre 11 e 15 entrevistados, respectivamente, estimou-se que 

foram entrevistadas entre dez a 15 pessoas. Alcançou-se o número de 12 entrevistados, que 

atenderam à demanda da pesquisa, sem que fosse necessário estender a entrevista a outros 

moradores, visto que a saturação teórica já havia sido atingida.  Aqueles foram selecionados 

aleatoriamente, no entorno do córrego, sempre se limitando a entrevistar apenas uma pessoa de 

um grupo comum de família ou amigo. 

No processo de análise das entrevistas, busca-se chegar à homogeneidade fundamental 

que precisa estar presente na amostra, o que significa que, sobre os atributos definidos como 

essenciais, presentes na intersecção do conjunto de características gerais dos componentes 

amostrais, sua presença é observada. Fontanella (2011) afirma que essa homogeneidade só pode 

ser observada à medida que as entrevistas foram realizadas e analisadas, pois é a partir dessa 

análise que se fundamenta a decisão de interromper as entrevistas ou continuar entrevistando 

indivíduos até que se chegue à saturação teórica. Dessa forma, estima-se o número de 

entrevistados a partir de experiências e estudos anteriores, mas sua efetiva definição só é 

realizada à medida que o estudo é realizado. 

Na aplicação da entrevista, ao abordar o pesquisado, a entrevistadora utilizou um 

gravador para que a coleta pudesse ser transcrita posteriormente, “Na entrevista em 

profundidade, [...] não se usa questionário, mas um roteiro contendo áreas de estudo a serem 

abordadas” (PERDIGÃO, 2011). “No roteiro utilizado foram aplicadas técnicas de projeção 

com o objetivo de investigar além da superfície das respostas e obter sensações, significados e 

motivações reais” (MCDANIEL, 2013). 
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As intervenções foram realizadas nos dias 16 e 23 de setembro de 2017, sendo esses 

dias dois sábados seguidos, das 09h00 até as 13h30min.  As entrevistas tiveram a duração de 

47 min. a 1 hora e 25 min., os entrevistados eram levados a esgotar as hipóteses a partir da 

técnica de entrevista em profundidade. 

Após a aplicação do instrumento, foram realizadas a transcrição das entrevistas e a 

análise de conteúdo dos dados para o desenvolvimento de propostas de políticas públicas 

ambientais.  

No levantamento realizado, tomaram-se por base as orientações de Perdigão (2011) 

quanto à “preocupação na construção da amostra para pesquisas qualitativas [que] é isolar as 

variáveis em cada evento de coleta de dados, para que se possam obter informações que 

permitem a comparação entre os vários segmentos, com os quais é importante abordar o tema 

da pesquisa”. 

 

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Conforme mencionado anteriormente, a amostra foi selecionada aleatoriamente, sem 

nenhuma pré-distribuição inicial. Com relação a gênero, fez-se a escolha, considerando-se a 

média do IBGE 2013, de 51% mulheres e 49% homens (MULHERES, 2015), selecionados 

aleatoriamente em suas casas, dentro da região do entorno da bacia do ribeirão Morangueira. 

Durante a realização do processo, a amostra foi fechada, quando houve a constatação de 

saturação teórica, considerando-se que “interrompe-se a coleta de dados quando se constata que 

elementos novos para subsidiar a teorização almejada (ou possível naquelas circunstâncias) não 

são mais depreendidos a partir do campo de observação” (FONTANELLA, 2011). No presente 

estudo, utilizar-se-ão tabelas para se exemplificar a amostra, visto a característica 

interdisciplinar da mesma, dessa forma, do total de pessoas entrevistadas, 58% eram mulheres 

e 42%, homens, conforme mostra o gráfico na Figura 1.  
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Figura 1 - População entrevistada no córrego “Sem nome” - quantificada por sexo. Fonte: autor. 

Considerando a população dessa comunidade, a Figura 2 traz a faixa etária indicando a 

predominância de indivíduos acima de 55 anos. Pode-se observar a distribuição invertida de 

faixas etárias, visto que a população alvo é de idade mais avançada. Outro fator influenciador 

dessa característica foi o dia em que a entrevista foi aplicada, sendo um sábado, e a população 

jovem e a adulta supostamente poderiam estar em suas atividades de trabalho, porém os dados 

levantados pela população entrevistada puderam dar o suporte para a pesquisa, considerando 

que seriam as populações que mais se beneficiariam das políticas públicas locais, visto sua 

disponibilidade. 

 

Mulheres
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Figura 2 - População entrevistada no córrego “Sem nome” - - quantificada por idade. Fonte: autor. 

A respeito do grau de escolaridade, abordado na Figura 3, os resultados indicam que, 

entre a população estudada, está associado à baixa escolaridade, apresentando 45% de 

indivíduos com ensino fundamental incompleto, enquanto 20% dessa população tem ensino 

superior completo. 

 

Figura 3 - População entrevistada no córrego “Sem nome” -  quantificada por escolaridade. 

Na Figura 4, apresenta-se a renda familiar dos entrevistados, indicando que 50% da 

população entrevistada recebem de R$ 775,00 a R$ 1.162,00, enquadrando-se na classificação 
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econômica C2. Visto que apenas 17% dos entrevistados têm renda familiar entre R$3.442,50 a 

R$ 6.329,00, sendo classificação B2, observa-se que a renda da região pode ser considerada 

baixa. 

 

Figura 4 - População entrevistada no córrego “Sem nome” - - quantificada por renda familiar da população entrevistada 

 

No que se refere à percepção ambiental da população, em relação aos fundos de vale, 

na cidade de Maringá, os resultados mostram que aquela compreende que existe um problema 

que precisa ser tratado, e que o surgimento de moradias no entorno dos córregos contribuiu, 

grandemente, para piora na situação. Do ponto de vista dos participantes da comunidade, a 

percepção ambiental em relação aos córregos urbanos demonstra alguns indicadores que 

permitem analisar como cada participante da pesquisa percebe e reage à presença dos fundos 

de vale. 

Considerando os fundos de vale, as entrevistas revelaram que grande parte entende o 

que ocorre à sua volta e até suas opiniões corroboram os princípios e objetivos sobrescritos na 

Conferência de Tbilisi (1977) e da própria Política Nacional de Educação Ambiental, que 

destaca como “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”. 
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Durante o levantamento, a população local não ofereceu resistência quanto à realização 

da pesquisa, ao contrário, mostrou-se muito receptiva e ansiosa em auxiliar, ofertando ideias e 

compartilhando experiências no tocante ao modo e qualidade de vida na região. Dessa forma, 

as entrevistas iniciais puderam ser aferidas, o que poderá ser observado na compilação dessas 

informações. 

 

 Os cidadãos têm consciência da importância dos fundos de vale?  

Ao longo do processo de entrevista, observa-se, claramente, que a população local, 

representada pela amostra processada, tem consciência da importância dos fundos de vale e 

possui a sabedoria de que a preservação destes é necessária para que ocorra a qualidade de vida 

dos moradores da região e adjacências. Todos os entrevistados responderam positivamente 

quanto à importância dos fundos. Indagado a respeito do seu conhecimento sobre fundos de 

vale, um morador relata: 

 

Fundos de vale? Ah, tem que cuidar mais né? É bonito ali, você já viu né? Dependendo 

de como você olha é horrível o rio ali, onde corre a água. [...] Mas, é um lugar rico, é 

uma água rica, que corre direto, que não acaba. [...] Mas, se tivesse mais cuidado. Este 

fundos de vale é importante para a vida. Se não tiver água em casa, você pode ir até 

ali e tomar banho. Os índios faz isto, não faz? Um dia fui lá em cima e peguei com a 

mão. Água limpinha. [...] 

 

A população estudada, residente no entorno do córrego “Sem nome”, assim como a 

população maringaense em geral, tem a característica muito forte de ligação com o natural, 

visto sua origem agrária e rural. Muitos filhos de imigrantes tiveram a história de sua família 

ligada a uma vida no campo, por isso a contemplação e a afeto por esses ambientes são 

facilmente observados e também resgatados. 

De acordo com Nickerson (2003) a forma como as pessoas percebem as mudanças no 

ambiente global são afetadas por mudanças de experiências e seus contextos históricos como 

ocorre com a amostra estudada que são culturalmente imigrantes. 

 

 

 Como se relacionam com esses espaços?  

Nas entrevistas, a população afirma que busca interação com o meio, por meio de 

caminhadas e contemplação da área. Por não haver espaços de lazer, atividades físicas ou 

mesmo recreação, a área dos fundos de vale analisada não tem utilidade pública para esses fins, 
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o que favorece a manutenção de animais domésticos nos fundos de vale, causando a 

compactação do solo e dificultando desenvolvimento das plantas. Esse (e outros) processo (s) 

desencadeia (m) uma série de situações que, se não controladas, causarão pequenos desastres 

ambientais, cujo tempo de reparação poderá ser de décadas. Observam-se, no local, a partir das 

visitas realizadas, problemas ambientais, e o que mais tem afetado a bacia hidrográfica da região 

ocorre por conta da degradação da vegetação rasteira, que, por consequência, lixivia4 o solo nas 

épocas de chuvas, contaminando os rios e nascentes, principalmente com nitratos “lavados” 

pelas águas das chuvas. Com o tempo e a falta de medidas preventivas, o desbarrancamento de 

algumas áreas vai acontecendo em pontos isolados, depois, pequenas inundações, assoreamento 

e turvamento das águas e, nesse ciclo de problemas, o aparecimento de zoonoses é 

extremamente comum. Na opinião do morador,  

 

[...] falta reurbanizar. Mandar limpar, tirar a sujeira. [...] Acho que a população local 

nem conhece isso aqui direito. As pessoas passam de carro e nem sabe que tem um 

vale aqui. Pensa que aqui é pra jogar lixo. Outro dia tinha um cavalo morto, com as 

pernas pra cima e um mau cheiro que ninguém sabia de onde vinha, fui ver estava 

dentro da água. O bombeiro veio e tirou [...] Acho que não tem nenhuma preservação. 

Aqui é uma riqueza, tinha que cuidar mais.  

 

Outro morador opina também: 

 

[...] eventualmente vemos algumas ações da prefeitura, fazendo uma roçada, 

mandando retirar animais que as pessoas deixam soltas. Melhora um pouco a situação, 

mas, não resolve o problema. É um tapa-buraco. 

 

 Qual o nível de responsabilidade que demonstram pela sua preservação?  

Quando o questionamento passa a tratar do seu nível de responsabilidade quanto aos 

problemas da região, seja auxiliando no processo, ou mesmo interferindo nele, os entrevistados 

posicionam-se de maneira a demonstrar os problemas existentes (lixo, sujeira, falta de poda de 

arvores, mau-cheiro etc.), mas sempre garantindo que “eles mesmos” não fazem nem incorrem 

nessas práticas destrutivas. “A forma como está é culpa de alguém, não minha”.  

                                           
4 Lixiviação do solo é um processo erosivo, ocasionado pela lavagem da camada superficial do solo, pelo escoamento das águas superficiais. 

Em geral, ocorre em solos sem a cobertura vegetal protetora, o que diminui, em elevado grau, a sua fertilidade ao longo do tempo. Brasil 

Escola. Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-lixiviacao-solo.htm 
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[...] Me incomoda a sujeira do rio, mas não posso fazer nada, porque a 

responsabilidade de cuidar é da prefeitura. Se eles derem um começo, a população 

cuida, mas, eles têm que começar.  

 

[...] A população aqui não dá muito importância. Até fazem uma manutenção na pista 

de caminhada, mas, na questão da preservação ambiental, não. O pessoal não cuida, 

não dá valor. Os moradores poderiam colaborar, fazer limpeza por si próprio, 

começando pelo quintal de suas casas, mas percebo que o povo não se preocupa com 

isto. [...] não causo dano a esta área, porque eu não a utilizo, mas, mesmo que 

utilizasse, eu não causaria dano, porque eu tenho consciência. 

 

NICKERSON (2003) afirma que as pessoas experimentam aspectos de seu mundo. Ao 

analisarmos a percepção ambiental deve-se considerar nível de consciência alguém, grau de 

adaptação e seletividade necessária para atender pistas ambientais 

É importante ressaltar que, quando se trata de danos ao meio ambiente, é difícil não 

pensar nos hábitos humanos e em seu modo de vida descuidado em relação ao seu habitat. Essa 

percepção está diretamente relacionada ao modo como as pessoas experimentam os aspectos 

ambientais presentes em seu entorno: “se está sujo, para que vou lá limpar se outra pessoa vai 

sujar novamente?”. Os aspectos físicos, sociais, culturais e históricos ainda têm papel 

fundamental nos processos de apropriação e de identificação dos espaços e ambientes. 

 

 Que responsabilização atribuem ao poder público?  

Muitas ações foram listadas como responsabilidade do poder público, seja ele 

municipal, estadual ou federal. A proteção, manutenção, preservação e recuperação dos 

mananciais de água, da flora e fauna nativa são as principais atribuições demandadas.  

 

[...] Se limpassem o rio, podia usar a água pra poder irrigar alguma coisa. Porque hoje 

a água vai embora, podia aproveitar melhor. Se a prefeitura viesse arrumar, as pessoas 

ia ver como é que tá e aí ia cuidar melhor. [...] se tivesse uma academia aqui, daquelas 

que tem lá embaixo, ficaria bem melhor. 

 

[...] na pista de caminhada a iluminação é bastante precária. Poderia ser mais acessível 

para cadeirantes, com rampas e calçadas adaptadas. A prefeitura como responsável, 

poderia olhar com melhores olhos para nós. [...] Academia da terceira idade e pista de 

ciclismo seriam melhorias ótimas, além da urbanização e de melhoria na iluminação 

dos espaços. 
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Dessa forma, as ações elencadas são as que mais se destacam dentre as necessidades 

locais: construção de praças, parques de recreação e áreas de esporte; reurbanização, com 

plantio das árvores nativas e frutíferas; cercamento de áreas perigosas ou insalubres; instalação 

de calçadas; remanejamento de animais domésticos das áreas de preservação ambiental; 

recuperação das nascentes, córregos e matas ciliares; e combate à poluição e à  degradação. 

Tais ações são demandas próprias da população, mas toda e qualquer intervenção pública deve 

passar por uma análise técnica. Por exemplo, a população demanda o plantio de árvores, porém 

essa ação  deve avaliar qual espécie seria adequada ao local. 

[...] o mato alto e a falta de iluminação faz com que os noiados fiquem ali fumando 

drogas [...] quando as mulheres passam, ficam mexendo, tem assaltos, a gente fica 

com muito medo [...] outro dia minha vizinha foi perseguida por um tarado, de manhã 

cedo. O lugar aqui está muito feio, abandonado. Mas ninguém fala nada. Como eu, 

que saio cedo e chego de noite, não vou atrás destas coisas e no final de semana que 

podia usar do local, eu fico em casa. Afinal, vou pra onde? 

 

Outra moradora relata: 

 

[...] tenho medo de ficar no ponto de ônibus, sozinha. Insegurança. Quando preciso 

sair de casa, procuro saber se já tem alguém no ponto, daí eu vou junto. Não fico 

sozinha não. Me sinto insegura. [...] eu não sei quem é que tem que cuidar. Um dia as 

coisas tá arrumada, no outro dia já está estragada. Tem que podar as arvores tudo 

escuro, facilita pro ladrão. 

 

Não obstante as respostas referentes ao meio ambiente que foram coletas, observou-se 

que a maior exigência da população diz respeito à falta de segurança do local. Muitos relatos 

tratam da presença de usuários de drogas e similares no local.  

Milfont e Schultz (2016) afirmam que para enfrentar a falta de equilíbrio entre o 

indivíduo e o meio ambiente, devemos trabalhar coletivamente para resolver problemas 

ambientais e para nos adaptarmos ao nosso mundo que está em mudança. Essas soluções 

exigirão esforços de conservação envolvendo pessoas entre fronteiras nacionais e culturais. 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A percepção ambiental que a comunidade tem acerca da preservação de fundos de vale 

pode ser forte aliada na determinação dos fatores que apontam para a preservação das bacias 

hidrográficas e a necessidade de sustentabilidade desses locais. Atualmente, no entanto, o que 

se observa é um rompimento entre homem e natureza, o que faz necessárias ações ou políticas 

que garantam a preservação dessas fontes naturais de recursos, compreendidas como o espaço 

natural.  

Por meio desta pesquisa, confirma-se que a análise da percepção ambiental daqueles 

que vivem nessas áreas poderá ser ponto de apoio para o desenvolvimento de políticas públicas 

ambientais que tenham maior adesão da comunidade às ações propostas. Colocar o cidadão 

como protagonista do desenvolvimento das ações, por meio da compreensão da percepção 

ambiental, é garantir a geração de políticas públicas, inseridas nos diferentes contextos, e a 

participação efetiva da comunidade ao receber e vivenciá-las, com o objetivo de preservar. 

Não bastam leis federais, estaduais ou municipais. A população não se sente 

sensibilizada com uma legislação que existe de direito, mas não de fato. Faz-se necessário 

efetuação de políticas públicas que conscientizem a população sobre os problemas causados 

por esta, transformando-a não apenas em seus aliados nos processos, mas em fiscais de si e do 

seu próximo. É preciso que as pessoas vivam, de forma dinâmica, o seu território porque as 

mudanças na sociedade alteram as concepções do espaço e a forma como os cidadãos lidam 

com o meio ambiente.  

Reforça-se como ponto forte da pesquisa a possibilidade de entrar em contato com a 

população, compreendendo suas vivências pessoais em relação ao ambiente, observando in loco 

suas experiências em relação aos fundos de vale. 

A pesquisa traz como o retrato da população idosa e de renda familiar menos favorecida 

como foco dessas indicações políticas públicas, visto a amostra abordada. Dessa forma, as ações 

elencadas são as que mais se destacam dentre as necessidades locais: construção de praças, 

parques de recreação e áreas de esporte; reurbanização, com plantio da arvores nativas e 

frutíferas; cercamento de áreas perigosas ou insalubres; instalação de calçadas; remanejamento 

de animais domésticos das áreas de preservação ambiental; recuperação das nascentes, córregos 

e matas ciliares; e combate à poluição e à degradação. Tais ações são demandas próprias da 

população, mas toda e qualquer intervenção pública deve passar por uma análise técnica, como 

o plantio de arvores, avaliando-se qual seria a espécie que melhor se adequaria. 

É importante trabalhar a efetiva educação ambiental, a partir de ações de 

conscientização, mobilizando a população na limpeza, cuidado e fiscalização, como meio para 
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a sua transformação social, permitindo maior conversação entre a população e os agentes 

diretamente ligados às políticas públicas, o que, de fato, não ocorre nos dias atuais, visto que as 

políticas públicas implantadas nem sempre são praticadas de acordo com os anseios e interesses 

da população envolvida. Consequentemente, tais implantações geram ineficácia e desperdício 

de tempo, assim como de recursos humanos e financeiros. 

Assim, para que ocorra o desenvolvimento eficaz dessas políticas públicas ambientais, 

é fundamental que haja um processo inicial de incentivo da participação da sociedade, em todas 

as etapas do processo, pois é certo que essa condição de aproximação estimula a parceria entre 

todos os envolvidos, sejam eles moradores ou agentes públicos. 

Esta pesquisa espera que as propostas de políticas públicas sejam formuladas a partir da 

experiência do indivíduo no território, levando em consideração não apenas o sentimento do 

cidadão, mas, igualmente, suas experiências de vida em relação ao local onde habita. Sabe-se 

que é conhecendo o todo que se alcança o equilíbrio entre o homem e o ambiente natural, 

garantindo, assim, o crescimento das cidades e o uso dos recursos naturais, de forma 

sustentável. O presente artigo traz, consigo, indicações de futuros trabalhos, esperando que 

novos pesquisadores continuem a trazer, à tona, a importância da relação de equidade entre 

população e governantes, abrindo a possibilidades de pesquisas quantitativas a partir dos dados 

aqui relacionados, assim como a réplica destas em outros córregos. 
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4. NORMAS DOS ARTIGOS 

 

4.1.  Foco e escopo 

 

A Revista Ambiente & Sociedade é uma publicação quadrimestral da ANPPAS-

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, que busca 

contribuir com a produção do conhecimento na interface das questões do Ambiente e 

Sociedade, com foco interdisciplinar, sob a Qualis A2 nas ciências ambientais.  

Publica trabalho de colaboradores nacionais e internacionais, mediante avaliação dos 

editores e pareceres emitidos por assessores ad hoc. 

A revista publica artigos teóricos e resenhas de livros inéditos na área interdisciplinar 

que trata do processo de interação entre Sociedade e Meio Ambiente. 

 

4.2. Processo de análise de manuscritos da revista ambiente & sociedade 

 

O processo de análise dos manuscritos funciona da seguinte forma: 

 

(1) Triagem inicial: os editores assistentes da revista revisam o manuscrito para verificar 

a adequação as normas de publicação que constam no site. Nesta fase não há rejeição de artigos, 

os editores apenas sugerem aos autores adequações no manuscrito conforme os critérios 

editoriais da revista*. Quanto antes o autor atender às exigências, mais rápido será o processo 

de avaliação. 

 

(2) Pré-análise: o manuscrito passará pelo crivo do editor chefe e editores adjuntos. 

Nesta etapa são analisados alguns requisitos, tais como atendimento ao escopo da revista, 

originalidade, solidez metodológica e discussão interdisciplinar. Nesta fase, há rejeição de 

trabalhos. A avaliação é feita sem a identificação dos autores. 

 

(3) Designação: caso os artigos sejam aprovados na etapa de pré-análise, os manuscritos 

serão designados aos editores associados da revista. Estes acompanham a avaliação e indicam 

os pareceristas que devem proceder com a revisão do artigo. 
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(4) Avaliação: nesta última etapa, o manuscrito é avaliado por uma dupla de revisores 

em método duplo-cego, em alguns casos, segue para o desempate ou segunda rodada. É muito 

comum que os avaliadores sugiram uma série de adequações, novamente, quanto antes o autor 

providenciar as alterações, mais rápido é o processo de análise. 

 

Se o artigo for aprovado na etapa 4, ele será aceito para a publicação em volume a ser 

agendado pela revista. 

 

* Consulte as regras de submissão da revista antes de submeter seu manuscrito no link 

abaixo: 

 

Mais informações sobre as regras de 

submissão: http://submission.scielo.br/index.php/asoc/about/submissions#onlineSubmissions 

 

Os textos devem ser submetidos no link: https://mc04.manuscriptcentral.com/asoc-

scielo 

 

4.3. Na redação do artigo os autores deverão observar as seguintes orientações: 

1. O manuscrito deve ser estruturado da seguinte forma: Título, Resumos, 

Palavras-chave, Abstract, Key-words, introdução, desenvolvimento do texto, referências. Notas 

de rodapé e/ou de fim de página são opcionais. 

2. Para a avaliação, o texto pode ser redigido nos idiomas: português, espanhol ou 

inglês. 

3. O documento deve ser submetido em formado doc. ou docx. 

4. Fonte Arial 12 e espaçamento 1,5 (um e meio) entre linhas. 

5. Todas as folhas do manuscrito devem trazer o seu número sequencial de página. 

6. O texto deverá apresentar resumo, abstract, resumen e referências. 

7. O arquivo todo do manuscrito deverá ter o mínimo de 35.000 e máximo de 

50.000 caracteres, considerados os espaços. 

8. Título do artigo deve ter, no máximo, 15 palavras. 

 

O Resumo, abstract e resumen, devem conter cada, de 100 a 150 palavras. Não deve ser 

redigido em primeira pessoa e deve incluir tema geral, problema de pesquisa, objetivos, 

http://submission.scielo.br/index.php/asoc/about/submissions#onlineSubmissions
https://mc04.manuscriptcentral.com/asoc-scielo
https://mc04.manuscriptcentral.com/asoc-scielo
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métodos e principais conclusões. As Palavras-chave, keyword e palabra clave devem ser no 

mínimo 3 e no máximo 5, nas três línguas. 

Agradecimentos (opcionais) devem ser citados em nota de rodapé junto ao título. Eles 

não podem conter referências, diretas ou indiretas, à autoria. 

Elementos gráficos (Tabelas, quadros, gráficos, figuras, fotos, desenhos e mapas). São 

permitidos apenas o total de cinco elementos ao todo, numerados em algarismos arábicos na 

sequência em que aparecerem no texto. Observar as normas da ABNT para referências e 

inserção de legendas e fontes em cada elemento. Devem estar em formato original que permita 

edição, no corpo do texto. 

Imagens coloridas e em preto e branco, digitalizadas eletronicamente em .jpg com 

resolução a partir de 300 dpi, apresentadas em dimensões que permitam a sua ampliação ou 

redução mantendo a legibilidade. 

As notas de fim de página são de caráter explicativo e devem ser evitadas. Utilizadas 

apenas como exceção, quando estritamente necessárias para a compreensão do texto e com, no 

máximo, três linhas. As notas terão numeração consecutiva, em arábicos, na ordem em que 

aparecem no texto. 

As citações no corpo do texto e as referências deverão obedecer às normas da ABNT 

para autores nacionais e Vancouver para autores estrangeiros. Consulte um guia rápido, caso 

tenha dúvidas no link: http://www.bvs-sp.fsp.usp.br:8080/html/pt/paginas/guia/i_cap_08.htm 

Avaliação cega: Ao submeter o artigo pelo sistema eletrônico, o autor deve suprimir 

todas as identificações de autoria (diretas e indiretas) do texto que seguirá para as avaliações 

cegas de avaliadores externos. As informações autorais ficarão registradas no sistema. Ao 

salvar o documento, retire o nome do proprietário do Word, de modo que não conste a 

identificação do autor. 

O método da pesquisa aplicado, motivou-se principalmente pela necessidade de se 

compreender como é a percepção ambiental da população local. Entende-se desta forma, que 

este trabalho atingirá de forma mais eficaz, nas suas contribuições para a proposição de políticas 

públicas viáveis e práticas, que visem objetivamente à melhoria da qualidade de vida a 

população, em relação ao ambiente em que está inserida. 

Durante o levantamento da pesquisa, a população local não ofereceu resistência quanto 

às realizações da pesquisa, ao contrário, mostraram-se muito receptivos e ansiosos em auxiliar, 

ofertando ideias e compartilhando experiências no tocante ao modo e qualidade de vida na 

http://www.bvs-sp.fsp.usp.br:8080/html/pt/paginas/guia/i_cap_08.htm
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região. Desta forma, os questionamentos iniciais puderam ser aferidos, o que poderá ser 

observado na compilação destas informações. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A garantia de que uma nova formulação para a implantação de políticas públicas, que 

favoreçam a população, por meio da percepção ambiental como instrumento de apoio, ainda é 

uma situação hipotética, que pode ser comprovada por eficaz, ao menos na literatura. É preciso 

mais do que isto. É preciso tirar a teoria do papel e enfrentar os desafios da preservação 

ambiental, do desenvolvimento sustentável das cidades, com a união de forças, de ideias e de 

valores. É necessário romper esse equilíbrio desequilibrado entre o homem e a natureza, em 

que a balança nem sempre é justa. 

O incentivo na formação de cidadãos autoconscientes não apenas dos seus direitos, mas, 

principalmente, dos seus deveres propiciará a inclusão destes mesmos indivíduos nas bancadas 

de discussões, para a proposição de propostas políticas e públicas, formuladas a partir da 

experiência daqueles no território, levando em consideração o sentimento do cidadão com o 

ambiente, não de modo passional, mas racional e indutivo, por meio da compreensão da 

percepção ambiental, garantindo, dessa forma, o crescimento das cidades e o uso dos recursos 

naturais, de forma sustentável. 

Em síntese, a percepção ambiental da população, em relação aos fundos de vale na 

cidade de Maringá, indica que a maioria dos entrevistados entende que existe um problema 

claro e que precisa ser tratado, eles não se encontram confortáveis com as condições atuais 

desses fundos e têm consciência de que o surgimento de moradias no entorno dos córregos 

contribuiu grandemente para piora da situação. 

A pesquisa tem como ponto forte a fácil vinculação entre a população estudada e a 

entrevistadora, pois, durante o levantamento da pesquisa, a população local não ofereceu 

resistência quanto à realização da pesquisa, pelo contrário, mostrou-se muito receptiva e ansiosa 

em auxiliar, ofertando ideias e compartilhando experiências no tocante ao modo e qualidade de 

vida da região, dentro do Programa em Tecnologia Limpas. A oportunidade de desenvolver um 

trabalho interdisciplinar se faz de grande valor, pois contribui com o crescimento plural da 

pesquisa. Como ponto fraco, pode-se apontar a natureza pouco estruturada da entrevista em 

profundidade, o que aumenta a complexidade de interpretação, desse modo, indica-se que 

futuros trabalhos sejam desenvolvidos quantificando os dados presentes e aprofundando a 

análise em um território de maior extensão. 

Os moradores de fundos de vale de Maringá precisam ser ouvidos, e é inicialmente por 

meio da pesquisa científica, do interesse das instituições educacionais nessas problemáticas que 
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a discussão desses temas se torna necessária e urgente. Nesse contexto, esta pesquisa científica 

procurou produzir conhecimento de cunho social, na expectativa de que outros pesquisadores, 

baseados naquela, possam lograr êxito na implantação e parametrização de propostas similares, 

buscando desenvolver melhorias em determinado setor, trazendo não apenas a realidade para 

mais próximo dos pesquisadores, mas, principalmente, tornando a pesquisa e seus métodos 

científicos mais acessíveis à sociedade. 
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7. APÊNDICES 
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7.1. APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO – VARIÁVEIS DE CONTROLE 

 

Definição de perfil 

SEXO: (   ) M   (   ) F  (   )Outro                                       

 

IDADE: 

(  ) 18 a 24 anos                    (  ) 25 a 35 anos                  (  )  36 a 45 anos 

(  ) 46 a 55 anos                    (  )Acima de 55 anos 

 

Ocupação: ___________________________________________________________ 

 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

(   ) Menos que R$ 775,00                                   (   ) R$ 775,00 a R$ 1.162,00 

(   ) R$ 1.162,50 a R$ 1.860,00                           (   ) R$ 1.860,50 a R$ 3.442,00 

(   ) R$ 3.442,50 a R$ 6.329, 00                           (   ) R$ 6.329,50 a R$ 11.232,00 

(   ) Mais de R$ 11.232,50  

 

COMPOSIÇÃO FAMILIAR:  

Quantas pessoas moram em sua casa? _____ 

___ crianças ____ adolescentes ___ adultos 

 

ESCOLARIDADE:  

(   ) Ensino fundamental incompleto      (   ) Ensino fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto                 (   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto              (   ) Ensino superior completo 
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7.2. APÊNDICE B 

 

ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

LEVANTAMENTO QUALITATIVO DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL ACERCA DA 

PRESERVAÇÃO DOS FUNDOS DE VALE DO CÓRREGO “SEM NOME” DA BACIA 

MORANGUEIRA 

 

1. O que você entende por fundos de vale? 

 

2. Você sente que é importante a preservação dos fundos de vale aqui próximo da 

sua casa? 

 

3. Como percebe o ambiente atual (estrutura) dos fundos de vale? 

 

4. Como percebe alguma ação de preservação dos fundos de vale? 

 

5. Como você vê as atitudes da população em relação aos fundos de vale? 

(Ocupação, desenvolvimento). No seu dia a dia, você acha que causa algum dano 

aos fundos de vale? 

 

6. Você se sente incomodado por algum aspecto relacionado aos fundos de vale? 

 

7. De quem você acha que é responsabilidade por cuidar dos fundos de vale? 

 

8. Com que ação você se sentiria satisfeito que fosse realizada nos fundos de vale? 

 

9. Quais são os espaços públicos na sua região? 

 

10. Quais ações você apoiaria na região dos fundos de vale? 

 

 


