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RESUMO 

 

CONTEXTO LOCAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – UM PROGRAMA DE ENSINO 

PARA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM VOTUPORANGA (SP) 

 

Projeções sobre o aumento da demanda hídrica mundial para as próximas décadas têm realçado a 

urgência da conservação dos recursos hídricos. Tal conservação, entretanto, face à multiplicidade de 

dimensões envolvidas no gerenciamento da água, depende da atuação integrada entre diversas esferas 

e setores governamentais, usuários de água e lideranças comunitárias. A dificuldade dessa articulação 

é evidente, especialmente quanto à interface das políticas federais e estaduais de gerenciamento de 

recursos hídricos com as políticas locais de saneamento básico e de uso e ocupação do solo. Nesse 

cenário, destacam-se as competências de gestão do território outorgadas pela Constituição Federal aos 

municípios como as mais capazes de promover a integração entre essas políticas. Emerge, assim, a 

importância de ações voltadas a promover a compreensão dessas relações pelos atores locais, a fim de 

que possam, por meio da participação social prevista nessas políticas, contribuir para a conservação 

das águas. Tal compreensão pode ser construída através de processos formativos que busquem 

articular: a base legal das políticas de gestão dos recursos hídricos, de saneamento básico e de uso e 

ocupação do solo; as problemáticas locais relacionadas à conservação dos recursos hídricos; e os 

mecanismos de participação social previstos nas políticas públicas supramencionadas. Este trabalho, 

estruturado como uma pesquisa-ação, teve por objetivo construir, empregar e avaliar recursos e 

estratégias educativas com foco nas problemáticas locais relacionadas aos recursos hídricos e nas 

políticas públicas envolvidas no seu enfrentamento e solução em Votuporanga-SP. Organizou-se, 

assim, um programa de ensino destinado a reunir diversos atores sociais – servidores públicos 

municipais e estaduais, profissionais autônomos, empresários, entre outros – em torno da discussão 

sobre temas afetos à conservação das águas, com ênfase no papel das políticas públicas locais. Entre 

fevereiro e maio de 2016 foram realizados treze encontros do grupo, cada um com duração média de 

três horas, cuja condução pode ser sistematizada nas seguintes etapas: subsídios à compreensão dos 

problemas (Encontros 2 a 5); mapeamento participativo e elaboração de propostas (Encontros 6 a 8); 

trabalho de campo (Encontro 9); priorização e detalhamento das propostas (Encontros 10 e 11); 

ferramentas de participação (Encontro 12); encerramento e avaliação (Encontro 13). A análise da 

avaliação realizada permitiu identificar que o conhecimento e a valorização da realidade local, 

construídos de modo participativo no curso, promoveram em muitos participantes o sentimento de 

empoderamento pessoal e coletivo frente às problemáticas locais identificadas e estudadas. Encontra 

consonância com essa percepção a continuidade do envolvimento entre muitos participantes após o 

término do curso, que com o auxílio da equipe responsável pela pesquisa, elaboraram um relatório 

sobre as propostas prioritárias e um termo de compromisso relativo à sua implantação, os quais foram 

apresentados em setembro de 2016 aos candidatos a prefeito no pleito eleitoral de 2016, mediante 

articulação com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento. Resultam também desse 

trabalho dois e-books, elaborados com a finalidade de orientar multiplicadores quanto à utilização dos 

recursos didáticos desenvolvidos na promoção de processos formativos voltados à conservação dos 

recursos hídricos em escala local.     

 

Palavras-chave: Recursos e Estratégias Educacionais; Gestão de Recursos Hídricos; 

Contextualização do Ensino; Empoderamento e Participação Social; Geoconservação 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

LOCAL CONTEXT AND ENVIRONMENTAL EDUCATION - A TEACHING 

PROGRAM FOR THE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN 

VOTUPORANGA (SP) 

 

Projections on increasing global water demand for the coming decades have highlighted the urgency 

of water conservation. Such conservation, however, considering the multiplicity of dimensions 

involved in water management, depends on the integrated action between different spheres and 

governmental sectors, water users and community leaders. The difficulty of this articulation is evident, 

especially regarding the interface of federal and state water resources management policies with local 

policies on basic sanitation and land use and occupation. In this scenario, the territorial management 

competences granted by the Federal Constitution to municipalities are the most capable of promoting 

the integration between these policies. The importance of actions aimed at promoting the 

understanding of these relations by local actors is therefore important so that, through the social 

participation envisaged in these policies, they can contribute to water conservation. Such 

understanding can be built through formative processes that seek to articulate: the legal basis of 

policies for water resources management, basic sanitation and land use and occupation; the local 

problems related to the conservation of water resources; and the mechanisms of social participation 

foreseen in the above mentioned public policies. This work, structured as an action research, had the 

objective of constructing, using and evaluating educational resources and strategies focused on the 

local problems related to water resources and the public policies involved in its confrontation and 

solution in Votuporanga-SP. An educational program was organized to bring together various social 

actors - municipal and state public servants, self-employed professionals, entrepreneurs, among others 

- around the discussion of topics related to water conservation, with emphasis on the role of local 

public policies. Between February and May 2016, thirteen meetings of the group were held, each with 

an average duration of three hours, whose conduction can be systematized in the following stages: 

subsidies to understanding the problems (Meetings 2 to 5); participatory mapping and preparation of 

proposals (Meetings 6 to 8); fieldwork (Meeting 9); prioritization and detailing of proposals (Meetings 

10 and 11); participation tools (Encounter 12); closure and evaluation (Meeting 13). The analysis of 

the evaluation made it possible to identify that the knowledge and appreciation of the local reality, 

built in a participatory way in the course, promoted in many participants the feeling of personal and 

collective empowerment in face of the local problems identified and studied. This perception is 

consistent with the continuity of involvement among many participants after the end of the course, 

which, with the help of the research team, prepared a report on the priority proposals and a 

commitment term related to their implementation, which were presented in September 2016 to 

candidates for mayor in the 2016 election, through articulation with the Municipal Council of 

Environment and Sanitation. Also resulting from this work are two e-books, designed to guide 

multipliers as to the use of didactic resources developed in the promotion of training processes aimed 

at the conservation of water resources on a local scale. 

 

Palavras-chave: Educational Resources and Strategies; Water Resources Management; 

Contextualization of Teaching; Empowerment and Social Participation; Geoconservation.  



 

 

RESUMEN 

 

CONTEXTO LOCAL Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL - UN PROGRAMA DE 

ENSEÑANZA DE RECURSOS HÍDRICOS EN VOTUPORANGA (SP) 

 

Las proyecciones de aumento de la demanda global de agua en las próximas décadas han puesto de 

relieve la urgencia de la conservación de los recursos hídricos. Tal conservación, sin embargo, dada la 

multiplicidad de dimensiones que intervienen en la gestión del agua, depende de la acción integrada 

entre los diferentes ámbitos y sectores gubernamentales, usuarios del agua y los líderes de la 

comunidad. La dificultad de esta articulación es evidente, sobre todo la interfaz de gestión de la 

política federal y estatal de los recursos hídricos con las políticas locales de saneamiento y uso de la 

tierra y la ocupación. En este escenario, no son los poderes de gestión de tierras otorgadas por la 

Constitución a los municipios como el más capaz de promover la integración de dichas políticas. 

Emerge así la importancia de las acciones para promover la comprensión de estas relaciones de los 

actores locales con el fin de que puedan, a través de la participación social previsto en estas políticas 

contribuir a la conservación del agua. Tal entendimiento puede ser construido a través de procesos de 

formación que buscan articular: la base legal de las políticas de gestión de los recursos hídricos, el 

saneamiento y el uso y la ocupación; los problemas locales relacionados con la conservación de los 

recursos hídricos; y los mecanismos de participación social previstos en la política pública antes 

mencionada. Este trabajo se estructura como una investigación-acción, con el objetivo de construir, 

utilizar y evaluar los recursos y las estrategias de enseñanza que se centran en los problemas locales 

relacionados con los recursos hídricos y las políticas públicas que participan en enfrentar y resolver en 

Votuporanga-SP. Se organizó, además, un programa educativo diseñado para reunir a diversos actores 

sociales - municipales y estatales los funcionarios públicos, profesionales autónomos, empresarios, 

entre otros - en torno a la discusión de temas relacionados con la conservación del agua, con énfasis en 

el papel de las políticas públicas ubicaciones. Entre febrero y mayo de 2.016 se llevaron a cabo trece 

reuniones de grupos, cada uno con una duración media de tres horas, que la conducción puede ser 

sistematizado en los siguientes pasos: subsidios a la comprensión de los problemas (Reuniones 2-5); 

mapeo participativo y propuesta (Reuniones 6-8); trabajo de campo (Reunión 9); priorización y 

detalles de las propuestas (fechas 10 y 11); herramientas de participación (Reunión 12); de cierre y 

evaluación (Reunión 13). La evaluación del análisis identificó que el conocimiento y la apreciación de 

la realidad local, construida de manera participativa en el curso promovido en muchos de los 

participantes un sentido de poder personal y colectivo, frente a los problemas locales identificado y 

estudiado. Es consistente con esta percepción la continua participación de muchos de los participantes 

al finalizar el curso, que con la ayuda del equipo responsable de la investigación, preparó un informe 

sobre las propuestas prioritarias y un término relativo a su aplicación, que se presentaron en de 

septiembre de 2016 para los candidatos a alcaldes en la campaña electoral de 2016, a través de la 

colaboración con el Consejo Municipal de Medio Ambiente y Saneamiento. El resultado de este 

trabajo también dos libros electrónicos, preparado con el fin de guiar multiplicador sobre el uso de los 

recursos educativos desarrollados para promover procesos educativos dirigidos a la conservación de 

los recursos hídricos a nivel local. 

 

Palabras clave: Recursos y Estrategias para la Educación; Gestión de recursos hídricos; 

Enseñanza Contexto; Empoderamiento y la participación social; geoconservación 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Recentes projeções sobre o aumento da demanda hídrica mundial nas próximas 

décadas, associada aos altos níveis atuais de poluição e uso excessivo da água em muitas 

regiões do globo, dão indicativo da emergência na conservação dos recursos hídricos 

(UNESCO, 2015). 

 Sua conservação, face à multiplicidade de dimensões envolvidas no 

gerenciamento da água, depende, entretanto, da atuação integrada entre diversas esferas e 

setores governamentais, usuários de recursos hídricos e lideranças comunitárias. A 

dificuldade dessa articulação é evidente, principalmente no que tange à interface das políticas 

federais e estaduais de gerenciamento de recursos hídricos com as políticas locais de 

saneamento básico e de uso e ocupação do solo (OCDE, 2015). Frente ao arcabouço 

normativo vigente, e considerando, em particular, as competências relativas à gestão do 

território outorgadas pela Constituição Federal ao Município, desponta este como o ente 

governamental capaz de promover a efetiva integração de tais políticas (BRASIL, 1988; 1997; 

2001; 2007). 

 Evidencia-se, assim, a importância de ações voltadas a promover a compreensão 

dessa realidade pelos atores sociais locais, de forma que possam contribuir, por meio da 

participação social prevista nessas políticas, para a efetiva conservação das águas. Tal 

compreensão pode ser alcançada através de processos formativos capazes de integrar 

conhecimentos sobre (i) a base legal das políticas de gestão dos recursos hídricos, de 

saneamento básico e de uso e ocupação do solo, (ii) as problemáticas locais relacionadas à 

conservação dos recursos hídricos, e (iii) os mecanismos de participação social previstos nas 

políticas públicas supramencionadas.  

 O presente trabalho, ambientado na área do Ensino de Ciências da Terra, busca 

fornecer subsídios para a promoção de processos formativos dessa natureza. 

  

Questões centrais 

 

 A reflexão sobre as dimensões e as problemáticas que compõem o contexto da 

gestão e da conservação das águas em Votuporanga, à luz dos referenciais teóricos adotados, 

remete a algumas questões importantes: qual o papel do Poder Público e o da sociedade civil 

na construção dessa realidade? Qual nível de empoderamento esses atores podem assumir na 
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solução desses problemas? São de pleno domínio da sociedade os instrumentos técnicos e 

normativos passíveis de colaborar na solução desses problemas? Como contribuir para 

aperfeiçoar a utilização desses instrumentos, de modo a fomentar as mudanças necessárias a 

uma maior sustentabilidade hídrica? 

 Reunir elementos que possam auxiliar no esclarecimento dessas questões, de 

forma a contribuir para o equacionamento de tais problemáticas no município de 

Votuporanga-SP, constituiu a motivação para o presente trabalho. 

 

Objetivos 

  

 O objetivo geral da pesquisa consiste em construir, empregar e avaliar recursos e 

estratégias educativas sobre problemáticas locais relacionadas a recursos hídricos e a políticas 

públicas envolvidas no seu enfrentamento e solução, como forma de fomentar a gestão 

participativa e a conservação das águas em Votuporanga-SP.  

 Constituem os objetivos específicos deste trabalho: elaborar um programa de 

ensino que contextualize os problemas socioambientais locais relacionados aos recursos 

hídricos e as políticas públicas que podem contribuir para o seu enfrentamento e solução; 

empregar e avaliar o programa de ensino elaborado, visando identificar a possibilidade de 

melhorias e aperfeiçoamento; fomentar a participação e o empoderamento de atores sociais 

com atuação em áreas com interface em recursos hídricos, visando contribuir, no futuro, para 

a conservação das reservas hídricas no município. 

 

Estrutura do trabalho 

  

 O caminho percorrido na fundamentação e execução da investigação toma 

contornos semelhantes aos das bacias hidrográficas, onde um curso principal – dissertação – é 

alimentado por diversos tributários – referências teóricas, metodológicas, entre outras. Nesse 

processo, cada contribuição, da mais singela à mais caudalosa, auxilia na formação do corpo 

principal, cujo trajeto se orienta também pela conformação do território – realidade local – em 

que transitam. A articulação e a interação entre esses vários elementos, registrados sob o olhar 

analítico do pesquisador, compõem o resultado da investigação que ora se apresenta.  

 Investigação cuja essência é a de experienciar a construção de um processo 

educativo que possa contribuir para a conservação dos recursos hídricos locais. Para tanto, 
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dialogar sobre gestão municipal e políticas públicas é essencial. Também essencial é o 

envolvimento de diversos atores sociais imersos nessa realidade. Assim, a partir da busca e 

envolvimento dessas e de outras essencialidades, emergem os resultados.  

 O percurso da elaboração deste documento – embasamento, descrição e análise da 

construção desse processo educativo – foi organizado em capítulos conforme descrito abaixo.  

 No Capítulo 1, apresenta-se o conjunto de referenciais teóricos que orientaram a 

pesquisa, bem como elementos que justificam a pertinência da sua realização em Votuporanga 

(SP).  

 O Capítulo 2 apresenta as estratégias metodológicas utilizadas no levantamento e 

consolidação dos conhecimentos reunidos nesta dissertação, bem como na avaliação do 

programa de ensino aplicado e seus desdobramentos. 

 A descrição das atividades realizadas e dos resultados obtidos é apresentada no 

Capítulo 3, enquanto os resultados são analisados no Capítulo 4. As principais conclusões 

constam no Capítulo 5.  

 Após a apresentação das referências utilizadas, apresentam-se os Apêndices A a 

G. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Fundamentação  1.1

 

 A preocupação com a oferta futura de água para manutenção das atividades 

humanas tem sido cada vez mais intensa. Segundo a Organização das Nações Unidas 

(UNESCO, 2015), a pressão populacional, as mudanças climáticas e a demanda por energia, 

bem como as crescentes necessidades agrícolas, fazem da busca por soluções sustentáveis 

para os desafios relacionados à oferta de água uma tarefa urgente e crucial para as diversas 

regiões do mundo. Conforme relatado, a instituição prevê para 2050 o aumento da demanda 

hídrica mundial em 55%. 

 Para além da preocupação global com os recursos hídricos, faz-se necessário, com 

vistas a uma efetiva gestão das águas, que os principais problemas que colocam em risco a 

sustentabilidade hídrica sejam também diagnosticados e enfrentados nos níveis regional e 

local, conforme preconizam as políticas estadual e nacional de recursos hídricos (SÃO 

PAULO, 1991; BRASIL, 1997).  

 Tal enfrentamento passa necessariamente pelo fomento aos instrumentos de 

gestão de recursos hídricos previstos nas políticas, os quais disciplinam o uso da água nas 

bacias hidrográficas, como por exemplo, a cobrança pela sua utilização e o planejamento 

voltado ao atendimento das demandas atuais e futuras. No entanto, o resultado da aplicação 

das políticas, tendo em vista os diversos fatores que condicionam a disponibilidade e a 

qualidade da água, depende de sua articulação com instrumentos de competência municipal, 

como os de política urbana e saneamento básico. Como aponta Fracalanza (2009): 

 
[...] as modificações resultantes das atividades econômicas alteram o espaço 

geográfico e atribuem novas características à paisagem, com modificações 

significativas nas possibilidades de uso da água e na sua compreensão enquanto 

elemento natural. A gestão da água, que disciplina os usos da água, aborda apenas 

uma das faces do problema, já que a deterioração da água está associada a um 

conjunto de ações humanas não apenas diretamente relacionadas aos usos da água, 

mas decorrentes do modo capitalista de produção de mercadorias. (FRACALANZA, 

2009, p. 149). 

 

 Embora as políticas municipais de uso do solo e de saneamento sejam 

fundamentais para garantir a conservação das águas, a realidade brasileira é de desarticulação 

na ação entre órgãos da União, dos Estados e dos Municípios no que tange à gestão dos 
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recursos hídricos, conforme aponta o relatório “Governança dos Recursos Hídricos no Brasil”, 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (2015): 

 

[...] O isolamento setorial dos ministérios e órgãos públicos ainda dificulta a 

coerência política entre os setores de recursos hídricos, agricultura, energia, 

licenciamento ambiental, saneamento e uso do solo. (ORGANIZAÇÃO PARA A 

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2015, p. 16) 

 

[...] Em particular, a fraca coordenação entre as políticas de recursos hídricos, de uso 

do solo, de saneamento, de meio ambiente e de desenvolvimento econômico é 

prejudicial para a política de recursos hídricos. (OCDE, 2015, p. 20) 

 

A interface entre os recursos hídricos, na escala de bacia, e a gestão do uso do solo 

está fragmentada. [...] há uma incompatibilidade sobre como os recursos hídricos e o 

desenvolvimento territorial são geridos entre as múltiplas escalas. (OCDE, 2015, p. 

67) 

 

 Frente ao cenário atual de desconexão entre as políticas, o município desponta 

como o recorte territorial mais adequado à compatibilização. Neves (2012), ao tratar da 

importância da cooperação intergovernamental para a efetividade das políticas ambientais no 

Brasil, realça o papel integrador dos municípios no que tange às políticas públicas envolvidas 

na conservação dos recursos hídricos, explicitando que:  

 
Não são necessárias análises mais aprofundadas para identificar a importância 

protagonista dos governos locais na gestão dos recursos hídricos, campo de 

responsabilidade federal e estadual, pois o município é o único ente governamental 

capaz de integrar as políticas de gestão de recursos hídricos, saneamento e uso do 

solo para fins de proteção das águas. (NEVES, 2012, p. 143-144) 
 

 Iniciativas voltadas à integração das políticas públicas nos municípios deverão se 

atentar para questões que condicionam sua efetividade. De acordo com Loureiro (2004, p. 46-

47), em uma sociedade democrática, as políticas públicas devem ser construídas de maneira 

“coletiva e participativa, envolvendo os agentes sociais representativos de determinada 

problemática ou tema”, estando sua viabilidade condicionada à “busca de constante diálogo, 

apoio dos envolvidos e obtenção de consenso quanto às diretrizes, aumentando o grau de 

aprovação e capacidade de implementação”. 

 Andrade & Sorrentino (2013, p. 219) afirmam a necessidade de se contextualizar 

as diversas dimensões envolvidas – institucional, política, psicossocial e individual – nos 

processos de delineamento e implementação de políticas públicas. Advertem que processos 

que  

[...] concebem apenas os aspectos técnicos presentes nos conteúdos, tendem a ser 

rapidamente surpreendidos por entraves e questões provenientes delas [dimensões], 
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que por sua vez, precisarão ser incluídas, aumentando a complexidade e a demanda 

de habilidades de seus participantes. 

  

Segundo Empinotti, Jacobi & Fracalanza (2016), a temática da governança 

constitui nova tendência para a administração pública e para a gestão de políticas públicas, 

pautada na busca da melhoria da gestão por meio da inclusão de novos atores sociais nos 

processos decisórios. A tendência envolve a valorização das construções sociais locais 

relativas à articulação de teorias, agendas, sujeitos e potencialidades, construção de alianças e 

cooperação, por meio da qual são estabelecidas as condições para uma participação 

concertada entre representantes da sociedade civil na condução política e tomada de decisão.  

 Jacobi et al. (2012) apontam três premissas necessárias à gestão participativa da 

água, construídas no âmbito do projeto HarmoniCOP – Harmonising Collaborative Plannig, 

que desenvolveu soluções para fortalecer o envolvimento dos diversos atores envolvidos na 

implementação da Diretiva-Quadro Europeia para a Água. Tais premissas carregam em sua 

essência conceitos relacionados à educação, como conhecimento e aprendizagem:  

 

a) nem todos os atores, isoladamente, têm as informações necessárias, as 

competências legais e os recursos para a gestão satisfatória do recurso, o que exige a 

colaboração entre eles; b) a gestão de recursos naturais requer uma forma de 

organização, ou seja, para facilitar a colaboração e coordenar as suas ações precisa-

se estabelecer um processo cooperativo orientado ao longo prazo; c) todo o processo 

de gestão, com destaque para os recursos naturais, é um processo de aprendizagem 

de longo prazo, o que demanda o desenvolvimento de novos conhecimentos, 

atitudes, habilidades para lidar com as diferenças de forma construtiva, adaptar-se às 

mudanças e enfrentar a incerteza (HARMONICOP, 2003 apud JACOBI et al., 2012, 

p. 31). 

 

 Palavizini (2013) afirma que a efetividade das políticas públicas de gestão das 

águas e do território está relacionada com a construção de uma governança territorial baseada 

na atuação cooperativa entre gestores públicos, sociais e privados. Considera que a educação 

tem um importante papel nessa construção, uma vez que são exigidas estratégias pedagógicas 

passíveis de formar tanto cidadãos atuantes como gestores públicos com conhecimentos em 

metodologias participativas.   

  Silva & Araújo (2015, p. 1068-1069) consideram que a construção de valores de 

cidadania, tendo como pano de fundo a questão ambiental, “passa, necessariamente, pela 

compreensão crítica e sensibilidade frente aos problemas socioambientais, e pelo 

conhecimento de conceitos, teorias e modos de ação culturalmente construídos para enfrentá-

los”. A promoção da cidadania, segundo Sorrentino et al. (2005), deve ser um compromisso 

da Educação Ambiental: 
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A educação ambiental nasce como um processo educativo que conduz a um saber 

ambiental materializado nos valores éticos e nas regras políticas de convívio social e 

de mercado, que implica a questão distributiva entre benefícios e prejuízos da 

apropriação e do uso da natureza. Ela deve, portanto, ser direcionada para a 

cidadania ativa considerando seu sentido de pertencimento e co-responsabilidade 

que, por meio da ação coletiva e organizada, busca a compreensão e a superação das 

causas estruturais e conjunturais dos problemas ambientais (SORRENTINO et al., 

2005, p. 288-289). 

 

 Também nesse sentido, Franco & Portugal (2013, p. 304-305) destacam que a 

Educação Ambiental comprometida com a superação dos problemas e dificuldades 

contemporâneos constitui um convite ao diálogo e à ação, “possibilitando a cada pessoa 

exercer sua cidadania ambiental planetária a partir do encontro consigo mesmo e com o outro, 

tendo como ponto de partida os locais de vida cotidiana bem como as relações com eles 

estabelecidas”. Conforme explica Bevilaqua (2007), o exercício da cidadania encontra no 

município um recorte institucional privilegiado: 

 

O município é o território do cotidiano, é onde a vida acontece, é onde os impactos 

são percebidos. É também no município que os governantes e autoridades são reais e 

mais acessíveis, o que torna a tomada de decisão mais próxima do cidadão e 

possibilita a emersão de um processo decisório mais democrático e legítimo. 

(BEVILAQUA, 2007, p. 117) 

 

 A ampliação da efetividade das políticas de gestão e conservação dos recursos 

hídricos parece requerer, dessa forma, a interlocução com as políticas públicas municipais de 

saneamento básico e de uso e ocupação do solo, assim como o fortalecimento da governança 

local. No processo, assumem importante papel ações educativas pautadas na contextualização 

das problemáticas locais relacionadas a recursos hídricos. 

 O “contexto” constitui um dos princípios apontados por Morin (2000, p. 36) como 

necessários à organização do “conhecimento pertinente”, aquele adequado para lidar com as 

realidades e problemas “cada vez mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, 

transnacionais, globais e planetários”: 

 

É o problema universal de todo cidadão do novo milênio: como ter acesso às 

informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de articulá-las e organizá-las? 

Como perceber e conceber o Contexto, o Global (a relação todo/partes), o 

Multidimensional, o Complexo? Para articular e organizar os conhecimentos e assim 

reconhecer e conhecer os problemas do mundo, é necessária a reforma do 

pensamento. (MORIN, 2000, p. 35) 

  

 Segundo o autor, o saber dos educandos deve ser valorizado na construção do 

conhecimento pertinente, que requer para sua emergência o desenvolvimento de uma 
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“inteligência geral”, passível de ser estimulada pela formulação e resolução de “problemas 

essenciais”. Nas palavras de Morin (2000):  

 

O conhecimento, ao buscar construir-se com referência ao contexto, ao global e ao 

complexo, deve mobilizar o que o conhecedor sabe do mundo. [...] A educação deve 

favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver problemas essenciais e, 

de forma correlata, estimular o uso total da inteligência geral. (MORIN, 2000, p. 39) 

 

 Tendo em vista que os problemas socioambientais caracterizam-se como 

multidisciplinares, multidimensionais e planetários, seu enfrentamento passa pela organização 

de um conhecimento pertinente, em que a formulação e resolução de problemas – 

problematização – constituem importantes subsídios. 

 A problematização, ainda, enquanto perspectiva voltada à mediação de práticas 

docentes, trata-se de elemento essencial na obra de Paulo Freire, assim como a aprendizagem 

dialógico-coletiva, os métodos ativos em aprendizagem, a educação problematizadora e a 

consciência crítica (SCOCUGLIA, 2014). Gadotti (2012) aponta entre as principais 

contribuições de Freire para a educação social, popular e comunitária: 

 
1. Teorizar a prática para transformá-la. A prática como base para gerar pensamento. 

Aos sujeitos populares como protagonistas do seu próprio aprendizado e atores de 

sua emancipação. [...] 3. Um método de ensino e pesquisa que parte da leitura da 

realidade (leitura do mundo), da observação participante. Parte do concreto, o 

mundo vivido dos sujeitos e setores populares. Ensino-aprendizagem inseparável da 

pesquisa, da cultura popular e da participação da comunidade. [...] 6. Uma ciência 

aberta às necessidades populares: a relevância social como critério de qualidade da 

ciência [...]. (GADOTTI, 2012, p. 21) 

 

 Silva & Araújo (2015) consideram a problematização, o estudo e a intervenção 

sobre problemas socioambientais locais importantes elementos para uma Educação Ambiental 

promotora de cidadania. Segundo os autores: 

 

[...] em uma metodologia problematizadora e participativa a formação da cidadania 

ocorre pela própria prática da cidadania. O processo de aprendizagem se dá no 

enfrentamento de situações reais e significativas do ponto de vista social, ético e até 

mesmo político, e os educandos assumem papel protagônico no desvelamento da 

realidade em que se inserem, conjugando reflexão, sentimentos e ação como parte de 

um processo de transformação pessoal e social. (SILVA; ARAÚJO, 2015, p.1071-

1072) 

  

 Elementos dialógicos preconizados por Freire são encontrados na Metodologia da 

Problematização com o Arco de Maguerez, especialmente nas versões desenvolvidas por 

Bordenave & Pereira e Berbel (1982; 1995 apud BERBEL, 2012), as quais se voltam à prática 

docente no ensino superior. O emprego da metodologia descrito por Berbel (1998) envolve o 
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desenvolvimento de cinco etapas: observação da realidade, pontos-chave, teorização, 

hipóteses de solução e aplicação à realidade. Segundo a autora, o processo objetiva a 

mobilização do potencial social, político e ético dos alunos, 

 

[...] desde o observar atento da realidade e a discussão coletiva sobre os dados 

registrados, mas principalmente com a reflexão sobre as possíveis causas e 

determinantes do problema e depois com a elaboração de hipóteses de solução e a 

intervenção direta na realidade social [...]. (BERBEL, 1998, p. 144-145) 

  

 Objetivos análogos também orientam o Programa de Educação Ambiental e 

Mobilização Social em Saneamento – PEAMSS, desenvolvido pelo Ministério das Cidades 

(BRASIL, 2009). De acordo com Piccoli et al. (2016, p. 799), o programa constitui um 

instrumento promotor da aplicação dos critérios e normas sobre controle social estabelecidas 

na legislação brasileira, tendo a educação ambiental voltada ao saneamento como ferramenta 

de “formação e reforço da cidadania, ao estimular a consciência crítica na busca do direito de 

todos, para todos”. A proposta didática do programa, apresentada em seu Caderno 

Metodológico (BRASIL, 2009), contempla um amplo conjunto de ações e estratégias 

organizadas na forma de um Plano de Atuação, cuja implementação envolve cinco etapas: a 

importância da participação social e organização comunitária; o planejamento do diagnóstico 

participativo; o plano de intervenção participativo; o monitoramento e avaliação do processo; 

a sistematização do processo. 

 Loureiro (2004, p. 45), tratando da Educação Ambiental no apoio à gestão 

participativa, afirma que “as metodologias participativas são as mais propícias ao fazer 

educativo ambiental”. Propõe objetivos norteadores para seu emprego, dentre os quais se 

destacam:  

 
Conduzir a ação educativa no sentido do crescente comprometimento com a 

melhoria da qualidade de vida; Conduzir os problemas da educação de maneira 

integrada, em processo participativo das forças sociais locais; Conduzir a ação 

educativa dentro de uma perspectiva de educação permanente, a partir da formação 

de consciência crítica; Conduzir a ação educativa de modo a apoiar e estimular a 

manifestação de indivíduos e grupos na transmissão e recriação do patrimônio 

cultural; Vincular os processos educativos com as atividades econômicas e políticas. 

(LOUREIRO, 2004, p. 45) 
 

 O “Manual de Metodologias Participativas para o Desenvolvimento 

Comunitário”, elaborado a partir da experiência acumulada no projeto Bacias Irmãs - 

Construindo Capacidade da Sociedade Civil para a Gestão de Bacias Hidrográficas, elenca 

diversas técnicas utilizadas pela equipe do projeto junto aos diferentes grupos constituídos no 
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âmbito do trabalho. As técnicas referenciadas no manual como “ferramentas para o trabalho 

socioambiental” (INSTITUTO ECOAR PARA A CIDADANIA et al., 2008, p. 65-66) são: 

oficinas; audiovisuais (filmes, powerpoints, transparências); conversação dirigida ou 

discussão; debates; desenho, colagem, pintura e outras artes plásticas; estudo do meio; 

exposição; jogos e brincadeiras; dinâmicas de grupo; biomapa.  

 O supramencionado “Caderno Metodológico para Ações de Educação Ambiental 

e Mobilização Social em Saneamento”, elaborado no âmbito do Programa de Educação 

Ambiental e Mobilização Social em Saneamento (Ministério das Cidades), elenca também um 

conjunto técnicas e atividades participativas, neste caso dirigidas para a mobilização social na 

área de saneamento básico (BRASIL, 2009). O documento traz orientações referentes às 

seguintes técnicas: diagnóstico participativo; priorização de problemas; rede de desafios; 

educomunicação; biomapa; diagnóstico rural participativo. 

 O manual “Aprendizagem Social - Diálogos e Ferramentas Participativas: 

aprender juntos para cuidar da água”, elaborado no âmbito do projeto “Diagnóstico 

socioambiental, aprendizagem social e modelos multi-agentes na definição de políticas 

públicas para a gestão integrada dos recursos hídricos e uso e ocupação do solo”, compila 

metodologias e técnicas voltadas ao fortalecimento de diagnósticos colaborativos e 

articulados de planejamento territorial e gestão de recursos hídricos (JACOBI, 2011). São 

ferramentas participativas indicadas no manual: construção de Agendas Socioambientais 

Locais; método de diálogo e criação coletiva “World Café”; jogo de papéis; monitoramento 

participativo de riachos; mapeamento socioambiental. 

 Diante do exposto, observa-se coerente considerar como elementos importantes 

para a construção de estratégias educativas emancipatórias e transformadoras voltadas à 

conservação dos recursos hídricos, a dialética, a valorização do conhecimento sobre a 

realidade local, a problematização e a construção participativa de conhecimentos pautadas na 

reflexão sobre problemas socioambientais e seu equacionamento. 

 

1.1.1 Pertinência da pesquisa em Votuporanga (SP) 

 

 A relação entre o crescimento econômico e a pressão sobre os recursos hídricos 

tende a ser diretamente proporcional, uma vez que a água constitui insumo essencial para 

diversas atividades econômicas (MORAES; JORDÃO, 2002). O município de Votuporanga, 

situado no Noroeste do Estado de São Paulo, embora apresente bons indicadores de 
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saneamento básico, merece especial atenção no que se refere ao uso racional da água e à 

conservação dos seus mananciais (SÃO PAULO, 2015a; VOTUPORANGA, 2014a; 2015b). 

 Votuporanga, município que em 2015 abrigava cerca de 90.000 habitantes, 

registrou um crescimento do PIB municipal de 187% entre 2002 e 2012, e uma Taxa 

Geométrica de Crescimento Anual (TGCA), entre 2004 a 2014, de 1,00 % ao ano, inferior 

apenas à de São José do Rio Preto (1,19 % ao ano), cidade com aproximadamente 430.000 

habitantes. Tais estatísticas posicionam Votuporanga, considerando municípios com mais de 

50.000 habitantes, entre os que mais cresceram economicamente e em população nos últimos 

15 anos na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos na qual está inserido – UGRHI 

15 (SÃO PAULO, 2016a; 2016b). 

 Associada a esse crescimento econômico e populacional se encontra a expansão 

da área urbana do município, que entre 2007 e 2016, por meio de sucessivas ampliações no 

limite do perímetro urbano oficial, aumentou de 22 km
2
 para 53 km

2
, o equivalente a 

aproximadamente 140%. (VOLPI; LACERDA, 2007; VOTUPORANGA, 2015). 

 A expansão urbana traz consigo consequências negativas para os corpos hídricos 

locais. Tucci (2008) aponta os potenciais impactos decorrentes do processo de urbanização: 

 

Despejo sem tratamento dos esgotos sanitários nos rios, contaminando este sistema 

hídrico. O esgoto pluvial transporta grande quantidade de poluição orgânica e de 

metais que atingem os rios nos períodos chuvosos. Contaminação das águas 

subterrâneas por despejos industriais e domésticos, por meio das fossas sépticas, 

vazamento dos sistemas de esgoto sanitário e pluvial, entre outros. Depósitos de 

resíduos sólidos urbanos, que contaminam as águas superficiais e subterrâneas, 

funcionando como fonte permanente de contaminação. Ocupação do solo urbano 

sem controle do seu impacto sobre o sistema hídrico. Aumento das vazões máximas 

[...] em várias vezes e da sua frequência em virtude do aumento da capacidade de 

escoamento através de condutos e canais e impermeabilização das superfícies. 

Aumento da produção de sedimentos pela falta de proteção das superfícies e pela 

produção de resíduos sólidos (lixo). A deterioração da qualidade da água superficial 

e subterrânea, em razão de lavagem das ruas, transporte de material sólido e de 

ligações clandestinas de esgoto cloacal e pluvial. Por causa da forma desorganizada 

como a infraestrutura urbana é implantada, tais como: (a) pontes e taludes de 

estradas que obstruem o escoamento; (b) redução de seção do escoamento por 

aterros de pontes e para construções em geral; (c) deposição e obstrução de rios, 

canais e condutos por lixos e sedimentos; (d) projetos e obras de drenagem 

inadequadas, com diâmetros que diminuem a jusante, drenagem sem esgotamento, 

entre outros. (TUCCI, 2008, p. 103 e 106) 

  

 Esse ritmo de crescimento gerou consequências diretas no que tange à demanda 

de água do município. No que se refere ao abastecimento público, observou-se entre 2008 e 

2014 um aumento de 6,26% na demanda de água para essa finalidade, incremento apenas 

inferior ao observado em São José do Rio Preto (7,25%) para o mesmo período (SÃO 
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PAULO, 2015c) na UGRHI 15. Em 2014, segundo o Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento, o consumo per capita no município foi de 218 l/hab.dia (litros por habitante por 

dia), volume 21,6% superior à média estadual, de 179 l/hab.dia em 2014 (SISTEMA 

NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO, 2016a). 

 O comprometimento de vultosos recursos para garantir a oferta futura de água 

demonstra a preocupação do Poder Público com a questão. Em 2014, foi contratado junto à 

Caixa Econômica Federal um financiamento no valor de R$ 22,9 milhões 

(VOTUPORANGA, 2014e) para a construção de dois novos poços para a captação de água no 

Sistema Aquífero Guarani. Essas fontes serão interligadas ao atual sistema, constituído de 

outros dois poços que acessam esse sistema aquífero (64% da produção) e também de uma 

represa na qual se realiza captação superficial (36% da produção) (VOTUPORANGA, 2012d; 

VOTUPORANGA, 2014h). 

 Destaca-se ainda, enquanto outra grave consequência do processo de crescimento 

acelerado, a gradual expansão urbana sobre a área de drenagem que contribui para a Represa 

Municipal, situação que evidencia desarticulação entre os setores de saneamento e 

planejamento urbano. Cucato (2015) descreve a dinâmica desse processo: 

 

[...] em Votuporanga estabeleceu-se áreas de expansão do perímetro urbano, 

instituindo, desta forma, dois perímetros: o “legal” ou consolidado, que é aquele 

instituído por lei municipal, e também um estendido ou ampliado, sendo este objeto 

do planejamento das diretrizes de expansão, onde atualmente, este último tem 

avançado em ritmo acelerado. O planejamento antecipado das áreas de expansão 

deixou de ser feito e, com isso, o perímetro legal, que vem crescendo rapidamente, 

vem extrapolando os limites do planejado. Não se planejou a expansão nesses anos 

em que ela aconteceu com maior intensidade. Graças à dinâmica do capital 

imobiliário, novas áreas são incluídas no perímetro legal e também são abarcadas 

pelo zoneamento, que vai sendo instituído. (CUCATO, 2015)  

 

 Um exemplo do que é retratado pela autora trata-se da aprovação, em 2010, de 

alteração proposta pela Prefeitura Municipal à redação original do Plano Diretor vigente, cujo 

resultado foi a diminuição do regime de proteção das margens da Represa Municipal. Os 

limites protetivos, antes correspondentes às dimensões mínimas de 100 metros na margem 

esquerda e de 300 metros na direita, foram diminuídos para faixas de 30 a 60 metros na 

margem esquerda e de 60 a 100 metros na direita (VOTUPORANGA, 2007a; 2009b). 

Pareceres Técnicos elaborados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 

explicitam a preocupação da sociedade sobre as consequências do crescimento desordenado 

para os recursos hídricos e, em particular, para o manancial superficial em questão 

(VOTUPORANGA, 2014a; 2015b). 
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 Situações como essa conferem destaque para a importância do papel dos 

municípios na conservação dos recursos hídricos e, em especial, de como o Poder Público 

local utiliza os instrumentos legais de que dispõe para protegê-los, em particular os 

relacionados ao saneamento básico e uso e ocupação do solo. A consolidação de processos de 

governança é fundamental para a efetivação das políticas. Segundo Rocha & Bursztyn (2005), 

o desenvolvimento sustentável só será alcançado por meio de um processo democrático de 

participação social local.   

 Cucato & Fava (2010, p. 3-4) relatam, em relação à participação social no 

processo de elaboração do Plano Diretor vigente em Votuporanga, que embora a participação 

fosse garantida pelo Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) e o documento em elaboração 

intitulado “Plano Diretor Participativo”, “não houve preparação, envolvimento ou outro tipo 

de contato mais próximo a população”. Afirmam que o processo de elaboração do plano 

 

[...] não se constituiu em um instrumento de formação, que levava a população à 

tomada de consciência sobre as questões cotidianas que deviam ser discutidas e para 

as quais deveriam ser apresentadas propostas de solução ou, pelo menos de 

enfrentamento dos problemas urbanos. (CUCATO; FAVA, 2010, p. 3-4) 

  

 A partir de uma pesquisa sobre planejamento urbano e gestão participativa, por 

meio da qual avaliou-se o referido processo de elaboração do Plano Diretor vigente de 

Votuporanga e de outros dois que o antecederam, aprovados em 1971 e 1996, Sant’ana, Fava 

& Bueno (2010) consideraram 

 
[...] importante destacar que os obstáculos à participação popular em Votuporanga 

não se constitui em um caso isolado, longe disso, é recorrente nas pequenas e médias 

cidades brasileiras que vivenciam situações sociais, culturais, políticas e econômicas 

que oprimem e limitam a participação do cidadão com mecanismos de clientelismo, 

coerção e manipulação. (SANT’ANA; FAVA; BUENO, 2010, p. 13) 

  

 Face à realidade local estudada, os autores apontam caminhos para a emergência 

de uma gestão participativa no município, pautados no envolvimento de atores sociais, no 

oferecimento de processos formativos para a participação, e no fomento à criação de espaços 

de discussão voltados ao planejamento local. Segundo os autores: 

 

1) O processo de participação deve ser vivenciado e apropriado por todos os atores 

sociais envolvidos em espaços para que os diferentes segmentos e seus 

representantes possam realizar o debate estendido à sociedade; 2) O Poder Público 

deve ter o compromisso com a formação ampla e irrestrita da população para que 

esteja instrumentalizada e mobilizada para a participação, e deve assumir papel de 

mediador dos conflitos sociais na condução do processo, sem abandonar sua função 

técnica; 3) O processo participativo de planejamento e gestão da cidade deve servir 

de estímulo e fomento ao surgimento de espaços de discussão, reflexão e 
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participação popular na gestão e planejamento local, para que a cidade seja cada vez 

mais produto de sua sociedade e menos instrumento de exclusão. (SANT’ANA; 

FAVA; BUENO, 2010, p. 13) 

 

 

 Educação Ambiental: histórico e vertentes ideológicas 1.2

 

 O surgimento da Educação Ambiental resulta, em larga medida, da repercussão 

das ações e da consolidação do movimento ambientalista, na década de 60, sendo 

gradativamente incorporada como um campo da Educação (CRUZ; MELO; MARQUES, 

2016). Segundo Loureiro (2003, p. 25): 

 
O início do ambientalismo, enquanto movimento histórico, na década de sessenta, 

decorreu dos primeiros movimentos pacifistas, antinucleares, hippie e de 

contracultura, como resposta ao establishment político norte-americano, autoritário e 

belicista, e a um estilo de vida pautado no consumo de supérfluos. Constituía-se no 

ambientalismo de recusa, rechaçando a participação política, a felicidade 

consumista, o trabalho alientante, o desenvolvimento produtivista e o progresso 

armado. Isso historicamente justifica a sua diversidade de perspectivas. 

(LOUREIRO, 2003, p. 25)   
 

 O autor aponta como importantes indutores do movimento ambientalista, as 

críticas ao modelo de produção decorrentes: (i) do avanço no conhecimento sobre os impactos 

ambientais causados pelo uso de agrotóxicos, denunciados por Rachel Carlson no livro 

“Primavera Silenciosa”, publicado em 1962; (ii) da associação de mortes e incapacitações de 

pessoas com a contaminação por mercúrio ocorrida em Minamata, no Japão, em 1956; e (iii) 

do início da crise do petróleo.  

    No plano governamental, a discussão sobre a questão ambiental tornou-se 

mundial com a realização, em 1972, da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano, em Estocolmo. O debate foi orientado pelas conclusões do relatório “Os Limites do 

Crescimento”, do Clube de Roma, concluído em 1972, que projetou, a partir de cinco fatores 

básicos determinantes de crescimento – população, produção agrícola, recursos naturais, 

produção industrial e poluição – uma profunda desestabilização da humanidade até 2100. A 

realização de ações de Educação Ambiental foi indicada em uma das resoluções da 

Conferência como necessária para promover a participação dos cidadãos na solução dos 

problemas ambientais (LOUREIRO, 2003; REIGOTA, 1995). 

 Layrargues & Lima (2014) observam que a Educação Ambiental se estruturou, 

incialmente, como “fruto da demanda para que o ser humano adotasse uma visão de mundo e 

uma prática social capazes de minimizar os impactos ambientais”: 
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[...] concebia-se a Educação Ambiental como um saber e uma prática 

fundamentalmente conservacionista, ou seja, uma prática educativa que tinha como 

horizonte o despertar de uma nova sensibilidade humana para com a natureza, 

desenvolvendo-se a lógica do “conhecer para amar, amar para preservar”, orientada 

pela conscientização “ecológica” e tendo por base a ciência ecológica. Isso 

provavelmente porque a face mais visível da crise ambiental em seu período inicial 

foi a degradação de ambientes naturais e porque as ciências ambientais naquela 

época ainda não estavam maduras o suficiente para compreender a complexidade 

das relações entre sociedade e natureza. (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 27) 

 

 No final da década de 70, com o desenvolvimento da Ecologia Política, 

intensificou-se a reflexão sobre os aspectos sociais intrínsecos à questão ambiental, 

qualificando as discussões sobre Educação Ambiental. Segundo Lima (2009), a Ecologia 

Política 

 

[...] trouxe a contribuição das ciências humanas e sociais para a reflexão e o debate 

ecológico que, até então, eram pautados por leituras biologicistas e despolitizados 

dos problemas ambientais. Procura, justamente, incorporar aqueles elementos que os 

olhares disciplinares deixavam fora da análise como: os modelos de 

desenvolvimento econômico-social, os interesses e conflitos de classe, os padrões 

culturais e ideológicos e as injunções políticas dominantes na sociedade. (LIMA, 

2009, p. 147-148) 

 

 Em 1977, foi organizada pela UNESCO a Conferência Intergovernamental da 

Educação Ambiental de Tbilisi, na Geórgia, encontro que deu início a um processo global de 

debate sobre o tema. Entre as recomendações referendadas no evento, destacou-se a adoção, 

pela Educação Ambiental, de uma perspectiva interdisciplinar e globalizadora no tocante à 

análise dos problemas ambientais (JACOBI, 2005; COSTA; LOUREIRO, 2014). 

 Nesse período, encontrava-se estabelecido no Brasil um regime de governo 

autoritário imbuído de operar neste país o “milagre econômico”, estratégia de 

desenvolvimento pautada no crescimento econômico realizado a qualquer custo. Segundo 

Lima (2009), a realidade política e social influenciou diretamente o desenvolvimento da 

Educação Ambiental no país: 

 

[...] a EA brasileira, como campo social, assumiu no período inicial de sua 

constituição as características do contexto político, sociocultural e pedagógico 

hegemônicos naquele momento. No caso brasileiro, vimos como essas 

características tendiam para um perfil conservacionista, tecnicista, conservador e 

apolítico. Isso não significa dizer que essa tendência conservacionista era única e 

universal, mas que, compreendida em um campo discursivo múltiplo e em disputa 

com as outras concepções existentes, revelava-se como a expressão dominante no 

período. (LIMA, 2009, p. 152) 

 

 A implicação da dominância conservacionista manifestou-se na “tendência a 

expressar uma compreensão ecológica da crise ambiental e a não explorar os aspectos 



37 

 

 

 

político-sociais desse processo” (LIMA, 2009, p. 153). Tais aspectos incluem a natureza dos 

modelos de desenvolvimento econômico, a indiferenciação das responsabilidades sociais dos 

agentes causadores dos problemas ambientais, a abordagem ideológica da questão ambiental, 

a ausência de uma crítica da ciência e do Estado, entre outros. 

 Cruz, Melo & Marques (2016, p. 189) identificam a década de 80 como um marco 

importante na Educação Ambiental brasileira, pois esse foi o período em que se “entendeu a 

Educação Ambiental como um processo político, motivado pelos grandes movimentos que 

insistiam na democratização do poder no Brasil, após anos de um forte regime militar”. 

Loureiro e Layrargues (2013, p. 64) apontam que a redemocratização da sociedade brasileira 

propiciou a reorganização dos movimentos sociais emancipatórios e o “fortalecimento de 

perspectivas críticas na educação e na educação popular”, fatores que influenciaram o 

surgimento, em meados da década de 80 e início da década de 90, de uma visão de Educação 

Ambiental como “um processo contínuo de aprendizagem em que indivíduos e grupos tomam 

consciência do ambiente por meio da produção e transmissão de conhecimentos, valores, 

habilidades e atitudes”. Contando também com a influência da pedagogia crítica e libertadora 

de Paulo Freire, a 

 

[...] educação ambiental no Brasil se volta, assim, para a formação humana, para a 

formação política. Objetivamente, isso significa dizer que o conceito central do ato 

educativo deixa de ser a transmissão de conhecimentos, como se isso per si fosse 

suficiente para gerar um ‘sujeito ético’ que se comportaria corretamente. É a própria 

práxis educativa, a indissociabilidade teoria–prática na atividade humana consciente 

de transformação do mundo e de autotransformação que ganha a devida 

centralidade. Isso implica favorecer a contínua reflexão das condições de vida, na 

prática concreta, como parte inerente do processo social e como elemento 

indispensável para a promoção de novas atitudes e relações que estruturam a 

sociedade. (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013, p. 64) 

  

 A Educação Ambiental foi introduzida no arcabouço legal brasileiro nesse 

período. Em 1981, com a promulgação da Lei Federal nº 6.938, o oferecimento de Educação 

Ambiental em todos os níveis de ensino e na comunidade passou a constituir um dos 

princípios da Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981, art. 2º): 

 

Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 

no País, condições ao desenvolvimento socioeconomico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes 

princípios: [...] X - educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a 

educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa 

do meio ambiente. (BRASIL, 1981) 

 



38 

 

 

 

 Tal princípio cristalizou-se com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

que em seu artigo 255 institui como tarefa do Poder Público “promover a educação ambiental 

em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente” (BRASIL, 1988). Tais diplomas legais prepararam a base para a promulgação, em 

1999, da Lei Federal nº 9.795, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental 

(BRASIL, 1999). Antes disso, porém, em 1992, no Rio de Janeiro, importantes debates sobre 

o tema foram travados na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento. Merece destaque a aprovação do Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global que: 

 

[...] coloca princípios e um plano de ação para educadores ambientais, estabelecendo 

uma relação entre as políticas públicas de educação ambiental e a sustentabilidade. 

Enfatizam-se os processos participativos na promoção do meio ambiente, voltados 

para a sua recuperação, conservação e melhoria, bem como para a melhoria da 

qualidade de vida. (JACOBI, 2003, p. 194) 

 

 

 O acompanhamento do caminho percorrido desde a década de 1960, permite 

identificar a existência, no início da década de 90, de ao menos duas vertentes de Educação 

Ambiental: a conservadora ou tradicional, e a crítica (CRUZ; MELO; MARQUES, 2016). 

Layrargues & Lima (2014, p. 25) advertem, no entanto que “as tendências à conservação ou à 

transformação social [...] expressam a representação de uma multiplicidade de posições ao 

longo de um eixo imaginário polarizado pelas duas tendências, nunca um esquema binário e 

maniqueísta”. Carvalho (2004), nesse sentido, observa que:  

 

[...] as práticas agrupadas sob o conceito de educação ambiental têm sido 

categorizadas de muitas maneiras: educação ambiental popular, crítica, política, 

comunitária, formal, não formal, para o desenvolvimento sustentável, 

conservacionista, socioambiental, ao ar livre, para solução de problemas entre tantas 

outras. (CARVALHO, 2004, p. 15) 

 

 A autora considera que os “atributos” por meio dos quais são caracterizadas as 

práticas constituem “marcas, desejos socialmente compartilhados [...] que determinados 

sujeitos sociais querem inscrever na ação educativa, qualificando-a dentro de um certo 

universo de crenças e valores” (CARVALHO, 2004, p. 16). 

 Em trabalho no qual refletem sobre “a multiplicidade de atores, concepções, 

práticas e posições político-pedagógicas e o dinamismo que articula esses elementos”, 

Layrargues e Lima (2014, p. 34) identificam “três macrotendências convivendo e disputando 

a hegemonia simbólica e objetiva do campo da Educação Ambiental no Brasil”: 

conservacionista, pragmática e crítica. 
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 Segundo os autores, a macrotendência conservacionista agrega as correntes 

conservacionista, comportamentalista, da Alfabetização Ecológica, do autoconhecimento e de 

atividades de senso-percepção ao ar livre. Trata-se de tendência histórica e bem consolidada, 

que se orienta pelos princípios da ecologia, da valorização da dimensão afetiva em relação à 

natureza e da mudança do comportamento individual em relação ao ambiente baseada no 

pleito por uma mudança cultural que relativize o antropocentrismo.  

 A macrotendência pragmática congrega correntes como a Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável e para o Consumo Sustentável. Alinhadas à lógica do mercado, 

centram preocupação na produção crescente de resíduos sólidos e na difusão de termos como 

economia e consumo verde, mudanças climáticas, responsabilidade socioambiental, 

certificações, mecanismos de desenvolvimento limpo e ecoeficência produtiva. Layrargues e 

Lima (2014) consideram que  

 

A macrotendência pragmática representa uma derivação evolutiva da 

macrotendência conservacionista, na medida em que é sua adaptação ao novo 

contexto social, econômico e tecnológico e que têm em comum a omissão dos 

processos de desigualdade e injustiça social (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 32) 

 

 A macrotendência crítica corresponde à expressão das correntes da Educação 

Ambiental Popular, Emancipatória, Transformadora e no Processo de Gestão Ambiental, 

construídas em oposição às tendências conservadoras e “procurando contextualizar e politizar 

o debate ambiental, problematizar as contradições dos modelos de desenvolvimento e de 

sociedade” (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 33). Em decorrência do viés sociológico e 

político da Educação Ambiental crítica, são inseridos no debate importantes conceitos como 

Cidadania, Democracia, Participação, Emancipação, Conflito, Justiça Ambiental e 

Transformação Social. Ainda segundo Layrargues e Lima (2014): 

 
Além dessa preocupação política, a Educação Ambiental Crítica tende a conjugar-se 

com o pensamento da complexidade ao perceber que as questões contemporâneas, 

como é o caso da questão ambiental, não encontram respostas em soluções 

reducionistas. [...] A magnitude dos desafios e das incertezas que vivenciamos na 

alta modernidade não comporta reduções, exige, ao contrário, abertura, inclusão, 

diálogo e capacidade de ver o novo e de formular respostas para além do conhecido. 

Na experiência educativa o aprendizado e a mudança são indissociáveis [...]. 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 33) 
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1.2.1 Métodos de pesquisa na Educação Ambiental crítica 

 

 Guimarães (2004), ao tratar dos objetivos da EA crítica, evidencia o foco na 

intervenção sobre os problemas socioambientais, bem como o papel da prática cidadã: 

 

Educação Ambiental crítica objetiva promover ambientes educativos de mobilização 

desses processos de intervenção sobre a realidade e seus problemas sociambientais, 

para que possamos nestes ambientes superar as armadilhas paradigmáticas e 

propiciar um processos educativo, em que nesse exercício, estejamos, educandos e 

educadores, nos formando e contribuindo, pelo exercício de uma cidadania ativa, na 

transformação da grave crise sociambiental que vivenciamos todos (GUIMARÃES, 

2004, p. 30-31). 

 

 Jacobi (2005) salienta a importância, nas práticas educativas ambientais 

orientadas à vertente crítica, do fomento à participação voltada à promoção de intervenções 

alinhadas ao interesse público. Segundo o autor: 

 
A inserção da educação ambiental numa perspectiva crítica [...] se concretizará 

principalmente pela presença crescente de uma pluralidade de atores que, por meio 

da ativação do seu potencial de participação, terão cada vez mais condições de 

intervir consistentemente e sem tutela nos processos decisórios de interesse público, 

legitimando e consolidando propostas de gestão baseadas na garantia do acesso à 

informação e na consolidação de canais abertos para a participação. (JACOBI, 2005, 

p. 245-246) 

  

 Na perspectiva da EA crítica, deve ser construída uma relação de 

corresponsabilidade entre o indivíduo e a sociedade, conforme aponta Carvalho (2004): 

 

Na perspectiva de uma Educação Ambiental crítica, a formação incide sobre as 

relações indivíduo-sociedade e, neste sentido, indivíduo e coletividade só fazem 

sentido se pensados em relação. As pessoas se constituem em relação com o mundo 

em que vivem com os outros e pelo qual são responsáveis juntamente com os outros. 

Na Educação Ambiental crítica esta tomada de posição de responsabilidade pelo 

mundo supõe a responsabilidade consigo próprio, com os outros e com o ambiente, 

sem dicotomizar e/ou hierarquizar estas dimensões da ação humana (CARVALHO, 

2004, p. 19-20). 

 

  Loureiro (2005) elenca os seguintes elementos como fundamentais para a 

verificação da coerência entre princípios teórico-críticos e a prática em Educação Ambiental: 

 
 Envolvimento dos diferentes grupos sociais que compõem determinada 

instituição ou ambiente (escola, comunidade, unidade de conservação, empresa, 

sindicato, família etc.) em todas as etapas de um projeto, programa ou ação; 

 Dentro dos grupos sociais envolvidos, a participação equilibrada de gênero, etnia 

e faixa etária (nesse último caso, dependendo do tipo de ação planejada); 

 Capacidade coletiva de identificar e resolver problemas; 

 Intencionalidade no ato educativo, que não é um fenômeno neutro e sim político, 

baseado em processos críticos e emancipatórios; 
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 Não centralização e distribuição justa de atribuições entre os participantes. Todos 

são participantes do processo e, apesar das especificidades funcionais, não pode 

haver hierarquia de poder que expresse a estrutura social desigual e classista da 

sociedade capitalista; 

 Conhecimento construído pelo diálogo e pelo enfrentamento de posições e 

ideias; 

 Capacidade dos envolvidos no processo educativo relacionarem problemas 

ambientais com o contexto social em que se situam, formando a consciência 

crítica da sociedade e das relações sociais; 

 Diálogo e explicitação de conflitos para o encontro das alternativas adequadas 

aos problemas coletivamente identificados, sem perseguições de caráter pessoal, 

favorecendo a aprendizagem e a convivência democrática, plural e respeitosa; 

 No caso do ensino formal: (1) vinculação do conteúdo curricular com a realidade 

de vida da comunidade escolar; (2) aplicação prática e crítica do conteúdo 

apreendido; (3) articulação entre conteúdo e problematização da realidade de 

vida, da condição existencial e da sociedade; (4) projeto político-pedagógico 

construído de modo participativo; (5) aproximação escola-comunidade; (6) 

possibilidade concreta do professor articular ensino e pesquisa, reflexão 

sistematizada e prática docente. (LOUREIRO, 2005, p. 328-329)  

 

 O autor afirma também que as “metodologias que classicamente expressam as 

posições da Teoria Crítica, e da perspectiva crítica em geral, são as de cunho participativo”, 

tais como a “pesquisa-ação participante, pesquisa participante, investigação-ação, 

investigação-militante”. Segundo o autor, no Brasil, se registrou uma utilização intensa da 

“Pesquisa Participante, tradicionalmente vinculada à educação popular, e na Pesquisa-Ação 

Participante, denominação comum entre educadores ambientais” (LOUREIRO, 2005, p. 328). 

 Rocha & Aguiar (2003, p. 66) aponta como pertencentes ao referencial básico das 

pesquisas participativas o “entendimento de que as questões sociais devem ser 

problematizadas com os grupos e as organizações populares” e “a consideração da necessária 

contextualização das questões e ações empreendidas e a complexidade dos processos de 

mudança”. A autora reconhece também que  

 

[...] o fundamental nas pesquisas participativas é que o conhecimento produzido 

esteja permanentemente disponível para todos e possa servir de instrumento para 

ampliar a qualidade de vida da população. (ROCHA; AGUIAR, 2003, p. 66) 

 

 A pesquisa participante, segundo Streck & Adams (2012), tem Paulo Freire como 

um dos pioneiros em sua aplicação no Brasil, empregando-a em um projeto de alfabetização 

no município de Angicos (RN), em 1960. Em relação a essa metodologia, destacam a 

descrição realizada por Cajardo (1986 apud STRECK; ADAMS, 2012), que resumiu o 

processo de pesquisa participante em quatro eixos principais: 

 

(1) rompimento do monopólio do saber e da informação pelos intelectuais e 

pesquisadores por meio da produção coletiva dos conhecimentos e da apropriação 

destes pelos grupos marginalizados em suas lutas; (2) análise coletiva da informação 
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e da forma de usá-la; (3) análise crítica dos dados, buscando as causas dos 

problemas e as alternativas de solução; (4) compreensão da relação entre problemas 

individuais e coletivos, funcionais e estruturais. (CAJARDO, 1986 apud STRECK; 

ADAMS, 2012, p. 246) 

 

 Sobre a relação entre as metodologias de pesquisa participante e pesquisa-ação, 

Thiollent (2011, p. 13-14) considera que, embora os termos sejam frequentemente utilizados 

como sinônimos “não o são, porque a pesquisa-ação, além da participação, supõe uma forma 

de ação planejada de caráter social, educacional, técnico ou outro, que nem sempre se 

encontra em propostas de pesquisa participante”.    

 Tozoni-Reis (2008), alinhada à vertente crítica da EA, considera que a reflexão e a 

análise voltadas à construção de formas progressivamente mais consequentes e competentes 

de se promover processos educativos ambientais podem ser promovidas por meio da 

pesquisa-ação em Educação Ambiental. A autora realça a importância do emprego da 

pesquisa-ação em educação, por esta exigir uma “articulação profunda e radical entre a 

produção de conhecimento e a ação educativa”, sendo assim capaz de produzir conhecimentos 

comprometidos “com a ação-intervenção no espaço social em que se realiza a investigação”. 

Destaca ainda, especificamente à pesquisa em Educação Ambiental, que:  

 
[...] o caráter político dessa intervenção educativa [...] exige da pesquisa-ação a 

participação dos sujeitos envolvidos na produção de conhecimentos e na ação-

intervenção: se a pesquisa-ação em educação ambiental refere-se a uma ação que 

tem por objetivo produzir conhecimentos sobre os processos educativos ambientais 

ao mesmo tempo em que realiza ações educativas ambientais, é preciso garantir, na 

pesquisa e na ação, a participação radical dos sujeitos. (TOZONI-REIS, 2008, p. 

163) 

  

 Tripp (2005, p. 445-446), em artigo no qual discute aspectos metodológicos 

relacionados à pesquisa-ação, caracteriza-a como um dos vários tipos de investigação-ação. O 

autor define investigação-ação como “qualquer processo que siga um ciclo no qual se 

aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a 

respeito dela”: 

 

Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança para a melhora de 

sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática 

quanto da própria investigação. A maioria dos processos de melhora segue o mesmo 

ciclo. A solução de problemas, por exemplo, começa com a identificação do 

problema, o planejamento de uma solução, sua implementação, seu monitoramento e 

a avaliação de sua eficácia. (TRIPP, 2005, p. 446) 

 

 

 Segundo o autor, a pesquisa-ação diferencia-se dentro do universo da 

investigação-ação por utilizar “técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se 
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decide tomar para melhorar a prática” (idem, ibidem, p. 447). Considera sua caracterização 

alinhada à definição de Elliott (1991 apud TRIPP, 2006, p. 463), para quem a pesquisa-ação 

constitui “o estudo de uma situação social com vistas a melhorar a qualidade da ação dentro 

dela”. 

 Elliott (1994), no âmbito da prática educativa escolar, elenca características que 

considera mais relevantes na pesquisa-ação: a centralização sobre atuações históricas e sociais 

que são percebidas pelos professores como problemáticas e passíveis de mudanças; 

compreensão do que ocorre com base na perspectiva dos implicados no processo – 

professores, alunos, pais, direção; e reelaboração discursiva das contingências da situação e 

estabelecimento das inter-relações entre elas. 

 Tripp (2005) elenca, com foco no aspecto participativo da metodologia, requisitos 

para a promoção de projetos de pesquisa-ação. Segundo o autor, 

 

[...] deve-se ter como meta que um projeto de pesquisa-ação: 1 – trate de tópicos de 

interesse mútuo; 2 – baseie-se num compromisso compartilhado de realização da 

pesquisa; 3 – permita que todos os envolvidos participem ativamente do modo que 

desejarem; 4 – partilhe o controle sobre os processos de pesquisa o quanto possível 

de maneira igualitária; 5 – produza uma relação custo-benefício igualmente benéfica 

para todos os participantes; 6 – estabeleça procedimentos de inclusão para a decisão 

sobre questões de justiça entre os participantes; (TRIPP, 2005, p. 455) 

 

 Em relação ao emprego da pesquisa-ação no Brasil, Franco (2005) observa a 

existência de ao menos três conceituações diversas: 

 

a) quando a busca de transformação é solicitada pelo grupo de referência à equipe de 

pesquisadores, a pesquisa tem sido conceituada como pesquisa-ação colaborativa, 

em que a função do pesquisador será a de fazer parte e cientificizar um processo de 

mudança anteriormente desencadeado pelos sujeitos do grupo; 

b) se essa transformação é percebida como necessária a partir dos trabalhos iniciais 

do pesquisador com o grupo, decorrente de um processo que valoriza a construção 

cognitiva da experiência, sustentada por reflexão crítica coletiva, com vistas à 

emancipação dos sujeitos e das condições que o coletivo considera opressivas, essa 

pesquisa vai assumindo o caráter de criticidade e, então, tem se utilizado a 

conceituação de pesquisa-ação crítica; 

c) se, ao contrário, a transformação é previamente planejada, sem a participação dos 

sujeitos, e apenas o pesquisador acompanhará os efeitos e avaliará os resultados de 

sua aplicação, essa pesquisa perde o qualificativo de pesquisa-ação crítica, podendo 

ser denominada de pesquisa-ação estratégica. (FRANCO, 2005, p. 485-486) 

 

 A autora ressalta, no que se refere à pesquisa-ação crítica, que esta “não pretende 

apenas compreender ou descrever o mundo da prática, mas transformá-lo [...] deve gerar um 

processo de reflexão-ação coletiva, em que há uma imprevisibilidade nas estratégias a serem 

utilizadas” (FRANCO, 2005, p. 486). 
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 O dinamismo metodológico é também destacado por Toledo, Giatti & Jacobi 

(2014) e por Thiollent (2011) como um importante aspecto inerente à organização 

metodológica desse tipo de investigação, que geralmente requisita a utilização de múltiplos 

instrumentos de pesquisa e intervenção, face à complexidade e à imprevisibilidade envolvidas 

em trabalhos envolvendo grupos e construção coletiva. 

 A partir dessa perspectiva, Thiollent (2012) concebe a pesquisa-ação como uma 

 

[...] estratégia metodológica e conjunto de procedimentos, métodos e técnicas de 

pesquisa, com planejamento e avaliação de ações concretas em diversos setores da 

realidade, assegurando a participação ativa dos atores interessados e a geração de um 

conhecimento apropriado às necessidades dos atores e adequado às situações. 

(THIOLLENT, 2012, p. 17) 

  

 Toledo & Jacobi (2013, p. 156) situam a pesquisa-ação no conjunto das 

metodologias de pesquisa de caráter participativo que têm como fundamento “garantir a 

participação ativa dos grupos sociais no processo de tomada de decisões sobre assuntos que 

lhes dizem respeito”, visando à transformação social por intermédio do “envolvimento dos 

sujeitos em um processo de reflexão, análise da realidade, produção de conhecimentos e 

enfrentamento dos problemas”.  

 A especificidade da pesquisa-ação, para esses autores, reside no fato de a 

metodologia de pesquisa qualitativa promover uma “maior articulação entre teoria e prática na 

produção de novos saberes” e “envolver diretamente os grupos sociais na busca de soluções 

para seus problemas” (idem, ibidem, p. 157). 

 

 Políticas públicas e conservação das águas 1.3

 

1.3.1 A Constituição Federal e a Política Nacional de Recursos Hídricos  

 

 Existe no Brasil um considerável conjunto de normas legais relacionadas à 

conservação e regulação do uso dos recursos hídricos. Trata-se de leis e decretos federais, 

estaduais e municipais; portarias e outros instrumentos normativos emitidos por órgãos do 

Poder Executivo, tais como Ministérios, Agências Reguladoras, Secretarias Estaduais e 

Municipais; e também resoluções de órgãos colegiados (Conselhos) com atuação nas esferas 

nacional, estadual e municipal, cujas competências envolvem a temática hídrica 

(MACHADO, 2010; OCDE, 2015; POMPEU, 2010).  
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 Uma parcela das normas disciplina questões diretamente relacionadas ao uso da 

água, como a definição dos tipos de uso autorizáveis, dos limites de vazão de retirada dos 

corpos hídricos e para o lançamento de efluentes, entre outras questões. Integram esse grupo, 

por exemplo, as leis que instituem a Política Nacional e as Políticas Estaduais de Recursos 

Hídricos, bem como normas supralegais editadas por órgãos gestores de recursos hídricos 

(BRASIL, 2014; 2015). A Constituição Federal também disciplina questões importantes 

diretamente relacionadas a recursos hídricos, como por exemplo, a responsabilidade de cada 

ente federativo – União, Estados e Municípios – no gerenciamento das águas (BRASIL, 

1988). 

 A outra parcela de normas consiste em um conjunto de textos legais que disciplina 

questões não diretamente ligadas ao gerenciamento dos usos e intervenções nos recursos 

hídricos, mas cuja matéria influencia diretamente a quantidade e a qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas. Nesse grupo, estão incluídos o Marco Legal do Saneamento 

Básico (BRASIL, 2007), o Estatuto da Cidade, os Planos Diretores Municipais (BRASIL, 

2001) e outras leis como as voltadas à proteção de mananciais locais.  

 Para os gestores públicos, isto é, os responsáveis por regular o uso da água 

garantindo sua conservação e disponibilidade, tais normas definem objetivos, fornecem 

instrumentos e orientam a execução das ações a serem realizadas. Para os cidadãos, o 

conhecimento das normas viabiliza uma fiscalização mais eficiente das ações do Poder 

Público, bem como propicia condições para uma participação social mais qualificada e 

propositiva (OCDE, 2015; PALAVIZINI, 2013) 

 A Constituição Federal de 1988 contribuiu sobremaneira para a gestão das águas 

no Brasil ao prever a obrigatoriedade da instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento 

dos Recursos Hídricos – SINGREH. Tal obrigação foi atendida em 1997, com a promulgação 

da Lei Federal nº 9.433, conhecida como “Lei das Águas”, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos – PNRH e o Sistema. Outra questão importante definida no texto 

constitucional foi a dominialidade das águas no país. Os cursos e depósitos de água são 

considerados bens públicos e devem, portanto, ser geridos pelo Poder Público (POMPEU, 

2010). Nesse sentido, a Constituição Federal dividiu o domínio das águas entre a União e os 

Estados. Pertencem à União, segundo a Carta Magna:  

 

Art. 20 [...] III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 

domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, 

ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais. (BRASIL, 1988) 
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 Aos Estados foi outorgado o domínio das “[...] águas superficiais ou subterrâneas, 

fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de 

obras da União” (BRASIL, 1988, art. 26, inc. I). Assim, os corpos hídricos superficiais têm 

seu domínio dividido entre a União e os Estados, e as águas subterrâneas estão sob o domínio 

dos Estados onde ocorrem. A responsabilidade pela gestão cabe ao detentor do domínio. Na 

Figura 1.1, são apresentados alguns dos principais corpos hídricos superficiais brasileiros e o 

domínio das suas águas. 

A Lei nº 9.433/1997 definiu como fundamentos da PNRH alguns princípios já 

consolidados tecnicamente na gestão dos recursos hídricos, dispondo também sobre os 

objetivos que devem orientar o gerenciamento das águas no território nacional (BRASIL, 

2015; PORTO, 2012). Constituem os fundamentos da PNRH, elencados no seu artigo 1º:  

 

Art. 1º [...] I - a água é um bem de domínio público; II - a água é um recurso natural 

limitado, dotado de valor econômico; III - em situações de escassez, o uso prioritário 

dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; IV - a 

gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; V - 

a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. (BRASIL, 1997) 

 

 Seus objetivos estão dispostos no artigo 2º:  

 

Art. 2º [...] I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; II - a utilização 

racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com 

vistas ao desenvolvimento sustentável; III - a prevenção e a defesa contra eventos 

hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais. (BRASIL, 1997) 

 

 

 A PNRH elencou também um conjunto de instrumentos de gestão de recursos 

hídricos, os quais constituem ferramentas gerenciais voltadas a garantir o atendimento aos 

seus objetivos (BRASIL, 1997; 2015; POMPEU, 2010). 
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Figura 1.1 - Dominialidade dos principais rios brasileiros.  

  

                     Fonte: Brasil (2013).  

  

1.3.2 Instrumentos de gestão dos recursos hídricos 

  

 Uma vez que a água constitui um bem de domínio público, devendo ser 

devidamente gerido pelo Poder Público, este último, enquanto gestor, deve autorizar o seu 

uso. A autorização, denominada outorga de uso de recursos hídricos, constitui um dos 

instrumentos da PNRH. A outorga emitida pelo órgão gestor de recursos hídricos – federal ou 

estadual – define as condições em que será realizado o referido uso da água (captação, 

lançamento de efluentes) ou interferência em seu regime (travessia, barramento). 

 Tratando-se a água de um bem público dotado de valor econômico, decorre a 

possibilidade de valorar seu uso e cobrar por sua utilização. A cobrança pelo uso de recursos 

hídricos constitui, assim, mais um dos instrumentos de gestão, cuja implantação objetiva 

incentivar a racionalização do uso da água e também auferir recursos para o financiamento de 

ações que promovam a sustentabilidade hídrica. Segundo a PNRH, serão cobrados os usos 

sujeitos a outorga. 
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 Para determinados usos, a qualidade da água é um fator limitante. Se o uso em 

questão for a navegação, por exemplo, a concentração de poluentes não constitui um 

condicionante essencial. No entanto, quando se trata de abastecimento público, recreação de 

contato primário ou proteção de espécies aquáticas, a presença e a concentração de 

determinadas substâncias passa a ser um importante critério para determinar a viabilidade do 

seu uso. Com vistas a disciplinar essa questão, instituiu-se o instrumento de enquadramento 

dos corpos d’água em classes de uso. Com base no conjunto de usos existentes ou pretendidos 

em um determinado corpo hídrico – superficial ou subterrâneo – o Poder Público realiza a 

classificação desse corpo hídrico, ou de trechos deste, de modo a garantir, em articulação com 

o licenciamento ambiental, níveis de qualidade aceitáveis para os usos preponderantes. 

 Com a finalidade de dimensionar o volume de água passível de autorização de uso 

em uma determinada bacia hidrográfica ou aquífero, bem como avaliar se as condições de 

qualidade atendem às classes estabelecidas para os corpos hídricos em questão, faz-se 

necessária a implantação de redes de monitoramento qualitativo e quantitativo. Tais redes são 

geralmente constituídas por postos de monitoramento pluviométrico, fluviométrico e 

piezométrico, os quais monitoram, respectivamente, a ocorrência de chuvas, as vazões dos 

rios e o nível dos aquíferos. Também fazem parte das redes pontos de monitoramento da 

qualidade da água, nos quais são coletadas e analisadas amostras de água para aferição dos 

teores de diversas substâncias. Todo o instrumental voltado à coleta, geração e à divulgação 

de informações sobre a situação das águas constitui outro instrumento de gestão de recursos 

hídricos, o sistema de informações sobre recursos hídricos.  

 Como toda atividade humana, o uso da água também deve ser planejado. O último 

instrumento de gestão previsto na PNRH é o plano de recursos hídricos. Trata-se de um 

documento voltado à integração e articulação do funcionamento dos outros instrumentos – 

outorga, cobrança, enquadramento e sistema de informações. Com base em informações 

diagnósticas fornecidas pelo sistema de informações, em dados sobre os usos da água 

provenientes do cadastro de outorgas, nas classes de uso existentes e pretendidas para os 

diversos corpos d’água, e em projeções de indicadores socioeconômicos como crescimento 

populacional e econômico, são realizadas análises e definidas ações de curto, médio e longo 

prazo, voltadas a atender a demanda de água na(s) bacia(s) hidrográfica(s) em questão. O 

plano de recursos hídricos é o produto desse processo de planejamento, no qual são 

sistematizadas e integradas essas ações, de acordo com diretrizes e critérios estabelecidos em 

conjunto pelos gestores, usuários e sociedade civil. 
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 A bacia hidrográfica é definida como a unidade territorial para a implementação 

da PNRH, o que implica a necessidade dos planos de recursos hídricos contemplarem esse 

recorte em sua elaboração. Também está prevista, com a finalidade de integração do 

planejamento, a elaboração de planos de recursos hídricos por Estado e para o país (BRASIL, 

1997; PORTO, 2012). Visando a organização para a aplicação efetiva dos referidos 

instrumentos de gestão, União e Estados criaram subdivisões nas bacias hidrográficas 

inseridas em seus territórios, dando origem a unidades específicas de gerenciamento de 

recursos hídricos. Na Figura 1.2, são ilustradas a divisão hidrográfica nacional e as 

subdivisões criadas pelos Estados como unidades de gerenciamento regionais. 

  

Figura 1.2 – Divisão hidrográfica nacional e as unidades de gerenciamento dos Estados. 

 

                         Fonte: Brasil (2013). 

 

 O texto constitucional promulgado em 1988 concedeu o domínio das águas à 

União e aos Estados. A PNRH, no entanto, foi promulgada apenas em 1997. Alguns Estados, 

nesse interstício, instituíram seus sistemas de gerenciamento de recursos hídricos por meio da 

edição de Políticas Estaduais de Recursos Hídricos (PERHs). Assim o fizeram, por exemplo, 

São Paulo em 1991 e o Ceará em 1992 (MACHADO, 2010). 
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 Existem algumas diferenças pontuais entre a PNRH e as PERHs, tais como a 

inclusão de outros instrumentos de gestão e a previsão de fundos específicos para o suporte 

financeiro dos sistemas. No entanto, todas compartilham de fundamentos, objetivos e 

diretrizes semelhantes (POMPEU, 2010). 

 

1.3.3 Descentralização e participação em bacias hidrográficas 

 

 Dentre os fundamentos da PNRH dispostos em seu artigo 1º, o inciso IV afirma 

que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades” (BRASIL, 1997). A promoção da 

descentralização e da participação no gerenciamento das águas constitui princípios 

necessários, inclusive, à efetividade desse processo (PAULA JÚNIOR, 2015). 

 A quantidade e a qualidade da água em determinada bacia hidrográfica são 

influenciadas, em grande parte, pelas atividades que são realizadas em seu território. Caso 

estejam em funcionamento diversas indústrias que utilizam água de maneira intensa, sendo 

que essa água se perde no processo industrial (evaporação ou incorporação no produto, por 

exemplo), haverá uma consequente diminuição da quantidade de água disponível na bacia 

hidrográfica. Um elevado contingente populacional, por outro lado, pode não afetar tão 

drasticamente a quantidade, uma vez que, embora captada, a água é utilizada e retorna 

parcialmente como efluente doméstico. No entanto, caso se verifique um deficiente processo 

de tratamento do efluente, a poluição gerada poderá inviabilizar outros usos e mesmo a vida 

aquática em uma grande extensão da bacia, podendo essa situação progredir até a sua foz.  

 Descentralização da gestão implica situar no território da bacia hidrográfica o 

processo de tomada de decisão que permeia o gerenciamento dos recursos hídricos. Constitui 

um requisito fundamental para a gestão das águas, em função de agregar ao processo 

decisório conhecimentos sobre a complexidade da realidade hídrica local. 

 Uma vez que a água é insumo essencial para diversas atividades humanas – 

agricultura, pecuária, indústria, abastecimento público – e sua conservação também essencial 

para a vida aquática e outros setores econômicos – pesca, lazer, turismo – as decisões sobre 

sua utilização devem ser tomadas em conjunto. A participação de todos os interessados nas 

decisões tomadas no processo de gerenciamento dos recursos hídricos é fundamental para o 

atendimento dos interesses dos diversos atores, diminuindo prejuízos pontuais e valorizando a 

visão sistêmica da questão hídrica.  
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Os Comitês de Bacia Hidrográfica e os Conselhos Estaduais e Nacional de 

Recursos Hídricos são instâncias colegiadas previstas na PNRH que têm por objetivo 

operacionalizar os dois fundamentos – participação e descentralização (PORTO; PORTO, 

2008). De maneira geral, são espaços compostos por representantes do Poder Público, de 

usuários e de organizações civis que atuam na bacia, os quais funcionam como espaço de 

debate e deliberação sobre a aplicação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, para 

dirimir conflitos pelo uso da água e para discutir também outras questões importantes 

relacionadas à temática hídrica.  

 

1.3.4 Políticas públicas municipais na gestão e conservação dos recursos hídricos 

 

 O relatório “Governança dos Recursos Hídricos no Brasil”, publicado pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2015, aponta que a 

desconexão do planejamento territorial com o planejamento de recursos hídricos é uma das 

principais causas dos problemas enfrentados na conservação das águas. Tal descompasso se 

evidencia pela desarticulação operacional existente entre a implementação, pela União e os 

Estados, da Política Nacional de Recursos Hídricos, e pelos Municípios, do Estatuto da 

Cidade e da Lei de Saneamento (BRASIL, 1997; 2001; 2007; OCDE, 2015). 

 Segundo o texto constitucional, aos municípios coube a gestão do território e aos 

Estados e à União a gestão do uso dos recursos hídricos. Embora a União e os Estados sejam 

responsáveis por autorizar o uso efetivo da água – captações, lançamentos de efluentes, 

barramentos, entre outros – as condições de disponibilidade e qualidade das águas são o 

produto incondicional da ocupação do território e, portanto, do acerto ou não de políticas 

públicas municipais. A maneira como são desenvolvidas as diversas atividades sob a tutela 

dos municípios, tais como o zoneamento urbano, o parcelamento do uso do solo e a prestação 

dos serviços de saneamento básico, é essencial para evitar importantes impactos nos corpos 

hídricos. 

 A administração pública municipal tem, portanto, um papel fundamental na 

conservação das águas, que se consolida gradualmente à medida que o município desenvolve 

uma gestão ambientalmente responsável do território, dos serviços de saneamento e também 

de outras políticas correlacionadas, como a de educação ambiental. A implementação dos 

instrumentos e diretrizes previstas no Estatuto da Cidade e no Marco Legal do Saneamento 

Básico são especialmente importantes para a conservação dos recursos hídricos. 
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1.3.5 Diretrizes para o Saneamento Básico: Lei Federal nº 11.445/2007 

 

 Segundo o Instituto Trata Brasil (2016), saneamento pode ser entendido como: 

 

[...] o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio 

ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a 

qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade 

econômica. (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2016) 
  

 Para além do caráter sanitário, a prestação adequada e efetiva dos serviços de 

saneamento básico é fator primordial para evitar a degradação dos corpos hídricos. A Lei 

Federal nº 11.445/2007 é o marco regulatório vigente para o setor de saneamento no Brasil 

(BRASIL, 2007). A lei define os quatro componentes dos serviços de saneamento básico, 

caracterizando-os como:  

 Abastecimento de água potável: atividades, infraestrutura e instalações 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 

ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

 Esgotamento sanitário: atividades, infraestrutura e instalações operacionais de 

coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: atividades, infraestrutura e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 

final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes urbanas: atividades, infraestruturas e instalações operacionais 

de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para 

o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 

pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

  

 Quando tais serviços não são adequadamente prestados, pode haver consequências 

negativas para os corpos hídricos. Dentre os problemas que podem ser observados nos 

sistemas de abastecimento de água, a ocorrência de perdas hídricas nas redes de distribuição é 

um dos que merece especial atenção. Informações do Sistema Nacional de Informações sobre 
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Saneamento – SNIS (BRASIL, 2016a), apontam que os sistemas de saneamento brasileiros 

apresentaram, em 2013, índice médio de perdas de 37% em relação ao total de água tratada. 

Principalmente em regiões com estresse hídrico, a água retirada e desperdiçada constitui um 

importante fator de pressão que poderia ser evitado, uma vez que diversos outros usuários 

poderiam utilizá-la.  

 Quanto ao esgotamento sanitário, as consequências estão mais relacionadas à 

degradação da qualidade das reservas hídricas. Vazamentos em redes de coleta e afastamento 

de esgotos, por exemplo, são uma importante fonte de poluição de aquíferos em área urbana. 

Tais vazamentos acarretam, em particular, contaminação com nitrato (SÃO PAULO, 2012b). 

 A ausência ou mesmo a baixa eficiência do tratamento de efluentes domésticos é 

atualmente o principal fator da degradação das águas e da vida aquática em muitas regiões do 

país. No Estado de São Paulo, por exemplo, uma das regiões com maior índice de coleta e 

tratamento, verificava-se, em 2015, que 91% da população estavam atendidos com coleta e 

afastamento dos esgotos domésticos gerados. Contudo, apenas 61% eram atendidos com o 

tratamento desses efluentes (SÃO PAULO, 2016e).  

O descarte de efluentes com alta concentração de matéria orgânica, cuja 

degradação exige o consumo do oxigênio dissolvido na água, promove o desaparecimento de 

diversas formas de vida. Os nutrientes – compostos de nitrogênio e fósforo – gerados na 

degradação da matéria orgânica, e também os oriundos de substâncias descartadas no esgoto, 

aceleram o processo de eutrofização, afetando a estrutura do habitat aquático.  

A poluição gerada pela deficiência no tratamento de efluentes gera custos 

adicionais de tratamento a usuários a jusante, aumentando os preços finais de diversos 

produtos. 

 A gestão inadequada dos resíduos sólidos, particularmente o descarte irregular de 

resíduos, cria focos de poluição em rios e aquíferos, contaminando os mananciais com metais 

pesados e outros compostos tóxicos originados da sua percolação e degradação no solo.  

 A inexistência ou mesmo o dimensionamento incorreto das redes de drenagem 

pluvial nas áreas urbanas culminam frequentemente em enchentes e inundações, com sérias 

consequências ao patrimônio público e privado. A ausência de dispositivos que diminuem a 

velocidade de escoamento da água pluvial ao longo das redes de drenagem provoca impactos 

nos corpos hídricos receptores, na forma de processos erosivos cuja mitigação muitas vezes é 

impraticável pelo alto custo envolvido.  
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Os sedimentos gerados podem se acumular em represas e lagoas, promovendo a 

diminuição da sua capacidade de armazenamento. Tal acumulação pode acontecer também 

próxima a estrangulamentos de canais naturais de rios e riachos, como os realizados quando é 

necessário construir uma ponte, por exemplo. Nesse caso, o acúmulo de sedimentos diminui a 

vazão passível de escoar por essas estruturas, o que pode resultar em seu rompimento no caso 

de chuvas intensas. 

 Embora preocupantes, tais impactos podem ser prevenidos por meio da gestão 

adequada dos serviços de saneamento básico pelos municípios, que envolve necessariamente 

a adoção de instrumentos de planejamento. Nesse sentido, tanto a Lei Federal nº 11.445/2007 

quanto o decreto que a regulamenta – Decreto Federal nº 7.217/2010 – trazem capítulos 

específicos dedicados ao tema “planejamento”, sendo o principal instrumento previsto o Plano 

de Saneamento Básico, que deverá orientar a prestação dos serviços (BRASIL, 2007; 2010a).  

  

1.3.6 Planos Municipais de Saneamento Básico  

  

 A legislação estabelece o conteúdo mínimo a ser atendido na elaboração dos 

planos de saneamento. Precisam estar contemplados: 

 

Art. 19 [...] I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 

utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; II – objetivos e 

metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções 

graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos 

setoriais; III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as 

metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros 

planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; V - mecanismos e procedimentos para 

a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. (BRASIL, 

2007) 

 

 O plano deve apresentar, em suma, soluções para os problemas atuais, prever 

como serão atendidas as demandas futuras relacionadas à prestação dos serviços de 

saneamento, e também dispor sobre como será acompanhada sua execução. A obrigação de 

integração com outros instrumentos de planejamento público como o Plano Plurianual – PPA 

é fundamental, pois sinaliza aos elaboradores a necessidade da previsão de recursos para a 

execução das obras e ações previstas. 

 A lei determina que o plano de saneamento deve ser compatível com o plano de 

recursos hídricos da bacia ou bacias hidrográficas em que estiver inserido o município, bem 

como ter sua revisão efetuada no prazo máximo de quatro anos.  
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1.3.7 Estatuto da Cidade  

 

 A Lei Federal nº 10.257/2001, conhecida como “Estatuto da Cidade”, constitui o 

resultado de intensas discussões sobre reforma urbana ocorridas nas duas décadas que 

antecederam sua promulgação (BRASIL, 2001; MARICATO, 2010). Maricato (2010, p. 5) 

aponta como importante característica desta lei o fato de “[...] reunir, por meio de um enfoque 

holístico, em um mesmo texto, diversos aspectos relativos ao governo democrático da cidade, 

à justiça urbana e ao equilíbrio ambiental”.  

 A orientação para a busca da sustentabilidade ambiental no desenvolvimento das 

cidades está claramente apontada nos incisos I, IV, VI e VIII, do artigo 2º do Estatuto da 

Cidade, que elenca diretrizes gerais para a sua implementação:   

 

Art. 2º [...] I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 

terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 

gerações; [...] IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 

espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob 

sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento 

urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; [...] VI – ordenação e 

controle do uso do solo, de forma a evitar: [...] a poluição e a degradação ambiental; 

[...] VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 

expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e 

econômica do Município e do território sob sua área de influência; [...]. (BRASIL, 

2001) 

 

 Na qualidade de marco regulatório para a implementação da política urbana, o 

Estatuto da Cidade elenca diversos instrumentos a serem utilizados pelos municípios com 

vistas a garantir a sustentabilidade do seu desenvolvimento. São ferramentas de planejamento, 

como o Plano Diretor e o Plano Plurianual, institutos tributários e financeiros, como a 

contribuição de melhoria, e institutos jurídicos e políticos, tais como a desapropriação e o 

direito de preempção (BRASIL, 2001).  

 Dentre o conjunto específico de instrumentos relacionados às ações de 

planejamento no município, destacam-se por sua importância o Plano Diretor Municipal e o 

Plano Plurianual. O primeiro é o instrumento responsável por orientar o desenvolvimento do 

município, agregando diretrizes para o uso do solo e para a implementação de políticas 

públicas. O segundo consiste no plano quadrienal de aplicação dos recursos financeiros do 

município, divididos na forma de programas, projetos e ações.  
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1.3.8 Plano Diretor Municipal  

 

 O Plano Diretor determina as exigências básicas de ordenação da cidade, as quais 

devem assegurar, conforme o Estatuto da Cidade, “Art. 39 [...] o atendimento das 

necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento 

das atividades econômicas [...]” (BRASIL, 2001). As diretrizes de ordenação previstas nos 

planos diretores deverão incluir todo o território do município, considerando área urbana e 

rural.  

 A elaboração do Plano Diretor é obrigatória para os municípios com mais de 20 

mil habitantes e também para os localizados em regiões metropolitanas, áreas de especial 

interesse turístico, áreas com influência de atividades com significativo impacto ambiental e 

áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos. Tendo em vista o caráter dinâmico da atuação 

do homem no ambiente natural e na criação do ambiente urbano, o Estatuto da Cidade 

determina que os planos diretores devem ser revisados, no mínimo, a cada dez anos. 

Determina também um conteúdo mínimo que deve ser observado na elaboração dos planos 

diretores municipais.  

 As diretrizes relacionadas à expansão do perímetro urbano das cidades constituem 

parte desse conteúdo mínimo. O perímetro urbano é o limite definido para a expansão e 

implantação da infraestrutura urbana. As áreas inseridas em seu interior são passíveis de 

zoneamento e posterior ocupação. 

 A expansão urbana constitui o processo que se inicia a partir da alteração do uso 

do solo, de rural para urbano, trazendo consequências potencialmente negativas para os 

corpos hídricos da área em questão. De modo a evitar e minimizar esses impactos, o Estatuto 

das Cidades prevê algumas exigências a serem atendidas previamente à ampliação do 

perímetro urbano. Caso ausentes no Plano Diretor, deverão ser objeto de lei municipal 

específica. São elas: 

 

Art. 42-B [...] II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos 

sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais; III - 

definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, 

sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais; [...] IV - 

definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a 

promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda; [...] 

VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do 

patrimônio histórico e cultural; [...]. (BRASIL, 2001) 
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 Tais exigências são particularmente importantes, pois seu atendimento pelo Poder 

Público Municipal envolve a realização de estudos prévios de ocupação das áreas destinadas à 

expansão. Os estudos, que devem incluir levantamentos topográficos, caracterização da 

vegetação nativa existente, inventário dos corpos hídricos, entre outros procedimentos, 

indicarão a viabilidade da implantação de infraestrutura urbana nas áreas em questão, tendo 

em vista os potenciais impactos socioambientais. O resultado da avaliação deverá indicar 

quais as áreas de potencial expansão urbana que aliam o mínimo impacto ambiental ao menor 

custo de implantação e manutenção de infraestrutura. 

 Além das diretrizes de expansão, os planos diretores devem conter outras 

definições e orientações, cujo teor pode resultar também em consequências danosas à 

disponibilidade dos recursos hídricos, tais como: (i) as diretrizes para a delimitação de áreas 

sujeitas ao direito de preempção pelo Poder Público Municipal e à transferência do direito de 

construir; (ii) a definição de áreas em que o direito de construir poderá suplantar o coeficiente 

de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida; (iii) a definição de áreas em que 

poderá ser permitida alteração de uso do solo, mediante contrapartida. Uma breve 

caracterização desses instrumentos de política urbana e do Estudo de Impacto de Vizinhança é 

apresentada nas seções abaixo. 

 

1.3.8.1 Direito de preempção 

 

 O direito de preempção confere ao Poder Público a preferência na aquisição de 

imóveis que estejam sendo negociados entre particulares. Nos termos do artigo 26 do Estatuto 

da Cidade, a preferência poderá ser reivindicada, entre outras situações, quando a 

municipalidade necessitar de áreas para:  

 

IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana; V – implantação de 

equipamentos urbanos e comunitários; [...] VI – criação de espaços públicos e áreas 

verdes; VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 

interesse ambiental; [...]. (BRASIL, 2001) 

 

 

 A definição, no Plano Diretor, de diretrizes para a delimitação de áreas sujeitas ao 

direito de preempção, poderá orientar a utilização desse instrumento para a aquisição de áreas 

destinadas à proteção de mananciais ou nas quais possam ser implantadas unidades de 

conservação municipais. O Plano Diretor poderá ainda prever a implantação de áreas de 

especial interesse ambiental para proteger os mananciais. 
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1.3.8.2 Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso do solo 

 

 A outorga onerosa consiste em uma contrapartida, mediante a qual o Poder 

Público: autoriza um particular a construir acima do coeficiente de aproveitamento básico 

adotado em determinada área; ou empreende alteração de uso do solo para beneficiar um 

particular (BARROS; CARVALHO; MONTANDON, 2010).  

 O coeficiente de aproveitamento é uma relação entre a área do terreno e sua área 

edificável. É um número que, multiplicado pela área do lote, fornece indicação da área, em 

metros quadrados, passível de ser edificada, computando todos os possíveis pavimentos. 

Assim, em um lote com 200 m
2
 (metros quadrados) sujeito a um coeficiente básico de 

aproveitamento “2”, poderão ser construídos até 400 m
2
. Nesse caso, a área edificável 

“excedente” deverá ser construída como um novo pavimento (SABOYA, 2007). Na Figura 

1.3, exemplifica-se graficamente a consequência do aumento do coeficiente de 

aproveitamento em um lote. No caso exemplificado, o coeficiente de aproveitamento máximo 

é o dobro do coeficiente de aproveitamento básico. A construção em área superior à definida 

pelo coeficiente de aproveitamento básico só poderá ser admitida mediante o oferecimento de 

contrapartida, limitando-se a construção “excedente” à área definida pelo coeficiente de 

aproveitamento máximo. 

 O coeficiente de aproveitamento máximo indica, portanto, o limite construtivo 

máximo aceitável para aplicação da outorga onerosa. O estabelecimento do coeficiente 

máximo de aproveitamento para as diversas áreas do município deve ser realizado no Plano 

Diretor, considerando a capacidade de suporte de infraestrutura das áreas em questão. 

 O aumento gradativo do coeficiente de aproveitamento resulta em uma tendência 

à verticalização das construções nos lotes. A verticalização, por sua vez, implica uma maior 

densidade de ocupação, ou seja, mais pessoas vivendo em um menor espaço.  

Com o incremento na densidade de ocupação, aumenta no local a demanda por 

infraestrutura de saneamento básico, entre outros serviços públicos. Será necessário, por 

exemplo, aumentar o aporte de água potável e também a capacidade de coleta, afastamento e 

tratamento de efluentes. Majora-se localmente, portanto, a pressão sobre os recursos hídricos. 

Por outro lado, adensar a ocupação e, consequentemente, a malha urbana, implica 

uma mancha urbana mais compacta, cuja expansão será vertical e não horizontal. Uma 

expansão verticalizada não demandará novas alterações de uso do solo rural em urbano, 

evitando a ocupação de novas bacias hidrográficas. 
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Figura 1.3 – Comparação entre construções considerando o Coeficiente de aproveitamento 

básico e o Coeficiente de aproveitamento básico em um lote.  

 

                             Fonte: Saboya (2007). 

 

 A outra situação em que é possível aplicar esse instrumento envolve a alteração de 

uso do solo. Os usos do solo são definidos por meio do zoneamento urbano que segundo 

Saboya (2007), “[...] é um instrumento amplamente utilizado nos planos diretores, através do 

qual a cidade é dividida em áreas sobre as quais incidem diretrizes diferenciadas para o uso e 

a ocupação do solo”. As diretrizes caracterizam os potenciais usos quanto ao tipo de 

empreendimento (residencial, comercial, industrial) e índices urbanísticos aplicáveis aos lotes 

(taxa de ocupação, permeabilidade mínima, coeficiente de aproveitamento, entre outros). 

 Assim, por meio do oferecimento de uma contrapartida, poderá o particular 

requerer que o Poder Público altere o tipo de uso em determinado local para a implantação de 

um uso diverso ao preliminarmente definido no Plano Diretor (BARROS; CARVALHO; 

MONTANDON, 2010).  

As implicações para os recursos hídricos corresponderão ao aumento ou 

diminuição da pressão de demanda pelo uso da água e do potencial poluidor da nova 

atividade. Uma alteração que permita a instalação, em áreas cujo uso era inicialmente 

planejado como residencial, de atividades de serviços pesados como oficinas mecânicas ou 

mesmo pequenas indústrias, aumentará o risco de poluição dos aquíferos e cursos d’água na 

bacia hidrográfica em questão. A alteração para um uso no qual seja requerida menor taxa de 

permeabilidade nos lotes do que a definida para o uso original terá como resultado o aumento 

da impermeabilização e, portanto, do volume de água destinada às galerias pluviais. Se as 
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galerias não forem dimensionadas para suportar o incremento, poderão ocorrer alagamentos 

nas áreas mais baixas. 

 A contrapartida também poderá ser requerida pela municipalidade ao particular, 

em razão de seu interesse na realização de uma expansão do perímetro urbano. Trata-se de 

uma medida importante, pois auxilia a racionalizar a expansão na medida em que transfere ao 

empreendedor parte do ônus relacionado à ampliação dos serviços públicos na nova área 

urbana. 

 As possíveis implicações para os recursos hídricos da ampliação do direito de 

construir e da alteração do uso do solo realçam a importância das áreas sujeitas ao uso desses 

instrumentos estarem previamente delimitadas no Plano Diretor, o que pode evitar impactos 

significativos nos cursos e depósitos de água em áreas vulneráveis. 

  

1.3.8.3 Transferência do direito de construir 

  

 Trata-se da possibilidade de o proprietário de imóvel urbano, público ou privado, 

exercer seu direito de construir em outro local, ou aliená-lo para um terceiro, desde que 

respeitado o limite do coeficiente de aproveitamento da área para a qual será transferido o 

direito (SABOYA, 2008). Tal transferência será autorizada por lei municipal baseada no 

Plano Diretor em razão da existência de imóveis situados em áreas nas quais o Poder Público 

determine limite ao direito de construção inferior ao coeficiente de aproveitamento local. 

 A limitação deverá ser justificada pela necessidade de: implantação de 

equipamentos urbanos e comunitários; preservação, quando o imóvel for considerado de 

interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; ou servir a programas de 

regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e 

habitação de interesse social.  

 Na Figura 1.4, ilustra-se a aplicação desse instrumento. Trata-se de um caso onde 

a limitação da edificação é devida a interesse ambiental (Área 1), possibilitando ao particular 

exercer seu direito de construir em outra área (Área 2), respeitado o coeficiente de 

aproveitamento máximo “2”.  

  A utilização desse instrumento constitui uma estratégia para fomentar a 

conservação de mananciais de interesse público, tais como áreas de recarga de aquífero ou 

bacias que contribua para represas de abastecimento.  
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Figura 1.4 – Representação gráfica da aplicação do instrumento de transferência do direito de 

construir, referente a uma limitação de caráter ambiental. 

    

                              

                           Fonte: Saboya (2008). 

  

   

1.3.8.4 Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

 A prevenção e a mitigação de impactos ambientais – dentre os quais os que 

afetam as nossas águas – constituem objetivos de outro instrumento previsto no Estatuto da 

Cidade, o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. Trata-se de estudo requerido pelo Poder 

Público municipal para a obtenção de licenças ou autorizações de construção, ampliação ou 

funcionamento de empreendimentos. Nos termos do artigo 37, do referido texto legal: 

 

Art. 37 – O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e 

negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população 

residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes 

questões: I – adensamento populacional; II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; IV – valorização imobiliária; V – geração de tráfego e 

demanda por transporte público; VI – ventilação e iluminação; VII – paisagem 

urbana e patrimônio natural e cultural. (BRASIL, 2001)  

 

 

 A listagem dos empreendimentos sujeitos à apresentação e aprovação do EIV 

deverá ser objeto de lei municipal específica. O EIV poderá prever medidas a serem 

implementadas pelo empreendedor previamente à concessão de licença de operação do 

empreendimento. Paulino (2011) caracteriza tais medidas como: 
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a) compatibilizadoras, as quais devem indicar como o empreendimento se 

compatibiliza com a vizinhança, notadamente nos aspectos referentes aos serviços 

públicos e bens comunitários, aos fluxos, à infra-estrutura, à paisagem urbana, em 

suma, à dinâmica socioterritorial do lugar pretendido; b) mitigatórias, que deverão 

apontar como os impactos que admitem controle serão tratados com vistas à 

prevenção de incômodos de qualquer natureza, além de quais os procedimentos 

logísticos e arquitetônicos serão adotados para minimizar aqueles ainda inevitáveis, 

tecnicamente falando; c) compensatórias, as quais supõem contrapartida material 

correspondente a impactos que não se pode evitar, a serem revertidas em obras de 

interesse público, como adequação de vias, construção e ou reforma de escolas, 

unidades de saúde, creches, entre outros. (PAULINO, 2011, p. 150-151, grifo nosso) 

 

 

 O conhecimento sobre os instrumentos de política urbana, a serem aplicados com 

base em critérios e diretrizes estabelecidas no Plano Diretor, mostra a dimensão da 

importância desse documento para a conservação das águas nos municípios. A regulação do 

crescimento da cidade e da distribuição espacial dos diversos usos do solo de acordo com sua 

vulnerabilidade constituem poderosas ferramentas para evitar a poluição dos corpos hídricos e 

o aumento da pressão sobre o uso da água. 

 

1.3.9 Plano Plurianual 

 

 O Plano Plurianual – PPA é um instrumento de planejamento governamental de 

médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Estabelece 

diretrizes, objetivos e metas para um período de quatro anos, devendo ser elaborado no 

âmbito de cada um das esferas da administração pública – União, Estados e Municípios. Os 

PPAs devem elencar os atributos das políticas públicas a serem executadas, tais como metas 

físicas e financeiras, público-alvo, produtos a serem entregues à sociedade, entre outras 

características. O Estatuto da Cidade, em seu artigo 40, prevê a integração entre o Plano 

Diretor e o Plano Plurianual ao determinar que:  

 

Artigo 40 [...] §1º - O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento 

municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento 

anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. (BRASIL, 2001) 

  

 A articulação garante que as diretrizes e ações previstas no Plano Diretor sejam 

devidamente incluídas no orçamento municipal, como forma de garantir a sua implementação. 

O artigo 44 estabelece a obrigação de que sejam realizados no município debates, audiências e 

consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual. Esses dispositivos permitem que a 

sociedade civil participe do seu processo de elaboração, afirmando a necessidade de inclusão 

no orçamento municipal, por exemplo, dos recursos necessários à implantação de diretrizes 
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urbanísticas voltadas à proteção e uso racional dos recursos hídricos previstas no Plano 

Diretor. 

 

 Contexto regional e local dos recursos hídricos  1.4

 

1.4.1 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 15 e 18 

 

 Para fins de gerenciamento das águas, o Estado de São Paulo está dividido em 22 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI. Os territórios das UGRHI 

correspondem à área das bacias hidrográficas de importantes rios que banham o estado, ou a 

porções das áreas dessas bacias. Na Figura 1.5, é apresentada a divisão das 22 UGRHI que 

compõem o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos paulista – SIGRH 

(CUNHA et al., 2013). 

  

Figura 1.5 – Mapa do Estado de São Paulo segundo a divisão do território em Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), numeradas de 1 a 22. 

 

                    Fonte: Cunha et al. (2013). 

  

 Ressalta-se que a divisão territorial estabelecida pelas UGRHI, por considerar os 

limites naturais entre as bacias hidrográficas – divisores de águas – geralmente não é 

compatível com a divisão em regiões administrativas do Estado, tampouco com os limites 

municipais. O município de Votuporanga, por exemplo, tem seu território inserido em duas 

UGRHI: a UGRHI 15 – Turvo/Grande, e a UGRHI 18 – São José dos Dourados (Figura 1.6). 
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As Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 15 (Turvo/Grande) e 18 (São José dos 

Dourados) localizam-se na porção Noroeste do Estado de São Paulo e apresentam, 

respectivamente, áreas de drenagem de 15.925 e 6.783 quilômetros quadrados. 

 

Figura 1.6 – Localização do município de Votuporanga no território das UGRHI 15 e 18. 

 

     Fonte: Modif. São Paulo (2016d), Google (2015a). 

 

 Na UGRHI 15 estão inseridos, parcial ou integralmente, os territórios de 75 

municípios, sendo que 64 deles possuem sede dentro dos limites da UGRHI. Inserem-se na 

UGRHI 18, também parcial ou integralmente, os territórios de 41 municípios, dentre os quais 

25 apresentam suas sedes na UGRHI (Figuras 1.7 e 1.8). 

Além do recorte apresentado nas Figuras 1.7 e 1.8, que apresentam os limites 

territoriais dos municípios que as compõem, as UGRHI 15 e 18 possuem uma divisão interna 

em sub-bacias hidrográficas. As sub-bacias são delimitadas: (i) de acordo com as áreas de 

drenagem naturais dos corpos hídricos superficiais da UGRHI, ou então (ii) com base em 

critérios de seleção voltados a delimitar áreas menores de drenagem pertencentes a um corpo 

d’água específico. 

 A UGRHI 15 é composta por 12 sub-bacias (Figura 1.9). Sete dessas sub-bacias 

compõem a bacia hidrográfica do Rio Turvo. Dessas sete, três abrigam o curso principal do 

rio: Alto Turvo (12), Médio Turvo (08) e Baixo Turvo/Tomazão (05). As outras quatro são 
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constituídas pelas áreas de drenagem de afluentes do Rio Turvo: Rio Preto (07), São 

Domingos (10), Ribeirão da Onça (11) e Cachoeirinha (09). 

 As outras cinco sub-bacias da UGRHI 15 são constituídas pelas áreas naturais de 

drenagem de outros rios, ribeirões e córregos orientados para a calha do Rio Grande, que 

divide os estados de São Paulo e Minas Gerais: Cascavel/Cã-Cã (01), Ribeirão Santa Rita 

(02), Água Vermelha/Pádua Diniz (03), Ribeirão do Marinheiro (04) e 

Bonito/Patos/Mandioca (06). A UGRHI 18 é composta por seis sub-bacias (Figura 1.10), 

constituídas quase integralmente pela bacia hidrográfica do Rio São José dos Dourados e do 

Ribeirão Ponte Pensa. Também compõem a UGRHI as bacias de pequenos córregos que 

drenam diretamente para o Reservatório da Usina Hidrelétrica localizada em Ilha Solteira-SP.  

A área de drenagem desses córregos, somada aos cursos baixos do Rio São José 

dos Dourados e do Ribeirão Ponte Pensa e seus afluentes, constituem a sub-bacia Baixo São 

José dos Dourados (1). As cabeceiras do Ribeirão Ponte Pensa formam a sub-bacia Ribeirão 

Ponte Pensa (2). As demais sub-bacias constituem a área de drenagem do Rio São José dos 

Dourados e seus afluentes: Ribeirão Coqueiro/São José dos Dourados (3), Ribeirão 

Marimbondo/São José dos Dourados (4), Médio São José dos Dourados (5) e Alto São José 

dos Dourados (6). 
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Figura 1.7 – Municípios com território inserido na UGRHI 15. 

 

                       Fonte: São Paulo (2016a). 
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Figura 1.8 – Municípios com território inserido na UGRHI 18. 

 

                                        Fonte: São Paulo (2015b). 
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Figura 1.9 – Sub-bacias que compõem a UGRHI 15. 

  

                             Fonte: São Paulo (2016a). 
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Figura 1.10 – Sub-bacias que compõem a UGRHI 18. 

 

 

Fonte: São Paulo (2015b) 
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1.4.2  Relatórios de situação dos recursos hídricos  

 

 O território das UGRHI define a área de atuação dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica – CBH do Estado de São Paulo. Estão atualmente implantados e em 

funcionamento em São Paulo 21 CBH. Os CBH são órgãos colegiados deliberativos nos quais 

é garantida a participação de órgãos estaduais, prefeituras municipais e entidades 

representativas da sociedade civil, na proporção de um terço do número total de 

representantes para cada um desses segmentos. As UGRHI 15 e 18 são as áreas de atuação, 

respectivamente, do Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo-Grande – CBH-TG e do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados – CBH-SJD. 

  Os comitês constituem o espaço formal para a discussão e a deliberação sobre 

temas afetos à gestão de recursos hídricos nas UGRHI, bem como para a arbitragem de 

conflitos relacionados ao uso da água. Entre suas competências estão: a aprovação e o 

acompanhamento da execução do Plano de Recursos Hídricos da UGRHI; o estabelecimento 

de mecanismos de cobrança e a sugestão dos valores a serem cobrados; a proposição dos usos 

de água prioritários e dos volumes para captações e lançamentos isentos de outorga e 

cobrança; e a aprovação anual do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 

(BRASIL, 1997; POMPEU, 2010; SÃO PAULO, 1991). 

 Os relatórios de situação são importantes fontes de informação sobre a condição 

dos recursos hídricos regionais e também sobre os impactos socioambientais causados pelas 

diversas atividades econômicas desenvolvidas no território das UGRHI. Segundo o a Política 

Estadual de Recursos Hídricos, os relatórios devem atender ao seguinte conteúdo mínimo:  

 

Artigo 19 [...] § 2.º [...] I - a avaliação da qualidade das águas; II - o balanço entre 

disponibilidade e demanda; III - a avaliação do cumprimento dos programas 

previstos nos vários planos de Bacias Hidrográficas e no de Recursos Hídricos; IV - 

a proposição de eventuais ajustes dos programas, cronogramas de obras e serviços e 

das necessidades financeiras previstas nos vários planos de Bacias Hidrográficas e 

no de Recursos Hídricos; V - as decisões tomadas pelo Conselho Estadual e pelos 

respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH. (SÃO PAULO, 1991). 

 

 Estratégias para a conservação e o uso da água devem ser traçadas com base no 

diagnóstico da situação dos recursos hídricos. Nesse sentido, é fundamental o conhecimento 

sobre a qualidade da água dos rios e aquíferos, da quantidade de água disponível e, 

principalmente, dos volumes captados e reintroduzidos na forma de efluentes. Por compilarem 

sistematicamente essas informações, os Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos 
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constituem importantes ferramentas para o gerenciamento das águas e para a conscientização 

da sociedade sobre o uso e as suas condições de qualidade e quantidade. 

 Na Figura 1.11, são apresentadas informações reunidas nos Relatórios de Situação 

aprovados em 2015 pelos CBH Turvo-Grande e São José dos Dourados. As informações 

disponibilizadas nesses relatórios são provenientes de diversas fontes oficiais, as quais são 

compiladas anualmente pela Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos e 

disponibilizadas aos CBH na forma de um banco de indicadores (SÃO PAULO, 2015a; 

2015b; 2015c). 
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Figura 1.11 – Caracterização geral das UGRHI 15 e 18.  

(continua) 

 UGRHI 15 UGRHI 18 

População 

Total Urbana Rural Total Urbana  Rural  

1.271.253 hab. 93,40% 6,60% 226.410 hab. 89,20% 10,80% 

Área  
Área de drenagem Área de drenagem 

15.925 km
2
 6.783 km

2
 

Principais rios e 

reservatórios 

Rios: Preto, Turvo, Grande, da Cachoeirinha; Ribeirões: Cascavel, Santa 

Rita, da Onça, do Marinheiro, São Domingos, Pádua Diniz, Bonito. 
Rios: São José dos Dourados e Paraná. 

Reservatórios: Reservatório da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, 

Reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira. 
Reservatórios: Ilha Solteira. 

Aquíferos 

Sistema Bauru-Caiuá: abrange totalmente as UGRHIs 15-TG e 18-SJD 

Aquífero Serra Geral: estende-se por toda a região oeste e central do Estado, é subjacente ao Sistema Bauru-Caiuá e recobre o Sistema Guarani;  

Sistema Aquífero Guarani: abrange 76% do território do Estado de São Paulo.  

Utilizam exclusivamente mananciais subterrâneos para o abastecimento 

público 58 dos 64 municípios com sede inserida na UGRHI. 
 - 

Mananciais de 

interesse 

regional  

Superficiais: 

Rio Preto, Nascente do Córrego do Matadouro, Córregos Olhos D´Água e 

do Marinheiro.  

Nascentes do Rio São José dos Dourados e do Córrego da Água Limpa; 

Córrego Cabeceira Comprida; e Ribeirões Ponte Pensa e Coqueiro. 

 Subterrâneos: 

Sistemas de aquíferos Bauru-Caiuá e Guarani, e Aquífero Serra Geral. 
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Figura 1.11 – Caracterização geral das UGRHI 15 e 18.  

(conclusão) 

 
UGRHI 15 UGRHI 18  

Disponibilidade 

hídrica 

Superficial 

Vazão média (Qmédio) Vazão mínima (Q7,10)) Vazão Q95% 
Vazão média 

(Qmédio) 
Vazão mínima (Q7,10)) Vazão Q95% 

121 m
3
/s 26 m

3
/s 39 m

3
/s 51 m

3
/s 12 m

3
/s 

16 m
3
/s 

Subterrânea 

Reserva Explotável  

13 m
3
/s 4 m

3
/s 

Principais 

atividades 

econômicas 

No setor primário, a cana-de-açúcar tornou-se a cultura predominante na 

região. Além dela, há pastagem para criação de bovinos e culturas perenes 

(como laranja, café, banana, uva e seringueira). O setor secundário é 

constituído principalmente pelos segmentos de indústria e construção 

civil; e o setor terciário engloba atividades de comércio, serviços e 

administração pública. 

É uma região caracterizada por práticas agrícolas diversificadas e pela 

pecuária extensiva. Cultiva-se na região, a cana-de-açúcar e frutas cítricas, 

milho, café, feijão, arroz entre outras culturas, bem como a pecuária bovina 

de corte e leite. Em decorrência do cultivo de cana, desenvolve-se também 

a cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro. A região de Jales vem se 

destacando como um polo produtor de uvas no Estado. 

Vegetação 

remanescente  

Apresenta 1.110 km
2
 de vegetação natural remanescente que ocupa, 

aproximadamente, 7% de sua superfície. As categorias de maior 

ocorrência são Floresta Estacional Semidecidual, Formação 

Arbórea/Arbustiva em Região de Várzea e Savana. 

Apresenta 449 km
2
 de vegetação natural remanescente que ocupa, 

aproximadamente, 6,5% da área da UGRHI. As principais formações são a 

Floresta Estacional Semidecidual e a Formação Arbórea/Arbustiva em 

Região de Várzea. 

Unidades de 

Conservação 

Unidades de Conservação de Proteção Integral 

EE Paulo de Faria, EE do Noroeste Paulista. 
Não há Unidades de Conservação nesta área. 

PNM da Grota de Mirassol. 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

RPPN - Cavas II Não há Unidades de Conservação nesta área. 

Fonte: Modif. São Paulo (2015a; 2015b). 
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1.4.3 Recursos hídricos e políticas públicas em Votuporanga-SP 

 

 O município de Votuporanga ocupa um território de cerca de 420 km
2
, dentro do 

qual estavam distribuídos, em 2016, 89.124 habitantes, dos quais 97,2% viviam na área 

urbana (SÃO PAULO, 2016a). A área delimitada pelo perímetro urbano oficial ocupa, em 

agosto de 2016, aproximadamente 53 km
2 

(GOOGLE, 2015; VOTUPORANGA, 2015). 

 Em relação à divisão administrativa do Estado de São Paulo, o município se 

encontra inserido na Região Administrativa de São José do Rio Preto, figurando como sede da 

Região de Governo de Votuporanga (Figura 1.12). Localiza-se a 520 quilômetros da capital 

do estado e a 82 quilômetros da sede da Região Administrativa (VOTUPORANGA, 2012d). 

 

Figura 1.12 – Localização de Votuporanga na Região Administrativa de São José do Rio 

Preto.  

 

                           Fonte: Modif. Volpi & Lacerda (2007) 

 

Segundo Dalto, Oliveira e Lollo (2002), o território do município instala-se sobre 

estruturas litológicas da Formação Bauru, Formação Serra Geral e das Formações Botucatu e 

Piramboia, estas duas últimas constituintes do Sistema Aquífero Guarani.  

 O relevo local é composto por superfícies planas e por solos podzolizados de 

média e alta fertilidade. As altitudes observadas na área urbana variam entre 

aproximadamente 400 e 550 metros. Em razão da presença de solos arenosos (argissolos), 

verifica-se alto grau de susceptibilidade a processos erosivos (SANT’ANA, 2007; 
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VOTUPORANGA, 2012d). Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, 

que classificou os municípios do Estado de São Paulo segundo a criticidade frente à 

ocorrência de processos erosivos, indicou Votuporanga como território de “alta criticidade” 

(SÃO PAULO, 2012a). 

 No que tange à cobertura vegetal nativa, a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação aponta a existência de 238 fragmentos florestais 

remanescentes, os quais contabilizam área aproximada de 21 km
2
 (2.107 hectares) 

(VOTUPORANGA, 2016b). Isso corresponde a aproximadamente 5% da área total do 

município. 

 Conforme mencionado, o território do município se encontra inserido em duas 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos paulistas, a UGRHI 15 – Bacia Turvo-

Grande, e a UGRHI 18 – Bacia do Rio São José dos Dourados (SÃO PAULO, 2016d). A 

malha urbana do município está quase totalmente inserida na UGRHI 15. 

 Considerando as sub-bacias em que se subdividem as duas UGRHI, observa-se o 

território de Votuporanga inserido nas áreas de drenagem das sub-bacias Ribeirão do 

Marinheiro e Rio Preto, na UGRHI 15, e Alto e Médio São José dos Dourados, na UGRHI 18. 

 A Prefeitura de Votuporanga, para fins de planejamento territorial, divide o 

território do município em cinco áreas de drenagem: (i) Marinheirinho, que contribui para a 

sub-bacia do Ribeirão do Marinheiro, na UGRHI 15; (ii) Piedade, que contribui parcialmente 

para as sub-bacias do Ribeirão do Marinheiro e do Rio Preto, ambas da UGRHI 15; (iii) Cana 

Reino e (iv) Prata, que contribuem com a sub-bacia do Alto São José dos Dourados, da 

UGRHI 18; (v) Cachoeirinha, que contribui parcialmente para as sub-bacias Alto São José 

dos Dourados (Córrego Cachoeirinha e seus afluentes) e Médio São José dos Dourados 

(Córrego Viradouro e seus afluentes) (Figura 1.13). A rede hidrográfica do município 

apresenta extensão de aproximadamente 430 quilômetros (VOTUPORANGA, 2016b). 

 Uma das captações de água destinadas ao abastecimento público localiza-se no 

Córrego do Marinheirinho. Segundo dados do Plano de Segurança da Água, elaborado pela 

SAEV Ambiental em 2014, 36% da população é atendida com suas águas 

(VOTUPORANGA, 2014h) e os demais 64% com fontes subterrâneas. 
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Figura 1.13 – Localização de Votuporanga-SP em relação às UGRHI 15 e 18 e das principais 

microbacias e rios que integram seu território. 

 

Fonte: Modif. Google (2015); Votuporanga (2016b). 

  

  No que se refere às águas subterrâneas, são explotados com a finalidade de 

abastecimento público os sistemas aquíferos Bauru e Guarani, estando atualmente em 

operação dois poços em cada um desses aquíferos. Estão em fase de perfuração e construção 

mais outros dois poços profundos no Sistema Aquífero Guarani (VOTUPORANGA, 2014e). 

Na Figura 1.14, é indicada a localização dos dois poços profundos em operação e o local de 

captação no Córrego do Marinheirinho (Represa Municipal).  

 

 



77 

 

 

 

 Embora se observe no município elevado número de poços tubulares particulares 

(soluções alternativas de abastecimento), não há dados oficiais sistematizados sobre sua 

distribuição, em razão de muitos não se encontrarem outorgados (SÃO PAULO, 2016c). 

 

Figura 1.14 – Localização das captações para abastecimento público em Votuporanga (SP). 

 

              Fonte: Modif. Google (2015a). 

 

 A principal Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do município foi inaugurada 

em novembro de 2010 e ficou em operação parcial até novembro de 2011, quando entrou em 

funcionamento definitivo. Até 2010, o município despejava integralmente os efluentes 

urbanos não tratados em dois pontos: um no Córrego Boa Vista e outro no Córrego do 

Marinheirinho. Está também em operação uma ETE de pequeno porte no distrito de 

Simonsen. A ETE que recebe quase integralmente os efluentes domésticos gerado no 

município é constituída de duas lagoas anaeróbias seguidas de lagoas facultativas, com 

capacidade de remoção de, no mínimo, 80% da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) dos 

esgotos brutos, produzindo efluente tratado com uma concentração de oxigênio dissolvido 

mínima de 5 mg/l (VOTUPORANGA, 2012d).  
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 A Lei Municipal nº 2.830/1996 (VOTUPORANGA, 1996) disciplina o 

parcelamento, uso e ocupação do solo, responsabilizando os empreendedores pela 

implantação das redes de água e esgoto nos novos loteamentos. Considerando essa obrigação, 

e também a capacidade da ETE supramencionada, tem-se a coleta e o tratamento de efluentes 

no município equacionados até 2030, prazo da vigência do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (VOTUPORANGA, 2012d). 

  Os postos de monitoramento de qualidade da água mais próximos da malha 

urbana do município operados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – 

CETESB são identificados pelas siglas MARI04250 e RMAR02900 (SÃO PAULO, 2016e). 

O posto MARI04250 se localiza junto ao ponto de captação de água para abastecimento na 

Represa Municipal. O outro posto, RMAR02900, situa-se no Ribeirão do Marinheiro, 

formado pela confluência do Córrego da Égua com o Córrego do Marinheirinho, que recebe o 

efluente tratado da ETE de Votuporanga. A localização dos postos é retratada na Figura 1.15. 

 

Figura 1.15 – Localização dos postos de monitoramento de qualidade da água RMAR02900 e 

MARI 04250 e da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE). 

 

                           Fonte: Modif. São Paulo (2016e), Google (2015a).  
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A gestão dos resíduos sólidos, desde 2009, é competência da autarquia municipal 

responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a 

SAEV Ambiental (VOTUPORANGA, 2009a). A autarquia terceiriza a prestação dos serviços 

de coleta e disposição final, sendo esta última realizada em aterro sanitário particular 

localizado em Meridiano (SP), a aproximadamente 15 quilômetros do centro de Votuporanga-

SP. A destinação é realizada desde 2006, quando foi iniciada a operação do aterro. 

Uma cooperativa de catadores de material reciclável, a COOPERVINTE, está em 

funcionamento no município desde fevereiro de 2008. Até 2013, os próprios cooperados 

realizavam a coleta seletiva porta a porta, com apoio de um caminhão cedido pela Prefeitura 

Municipal. A partir de 2013, o serviço de coleta seletiva também foi terceirizado, ficando 

apenas a triagem e comercialização dos recicláveis a cargo da COOPERVINTE. 

 Na Tabela 1.1, são elencadas as leis municipais cujas temáticas se relacionam à 

gestão e conservação dos recursos hídricos no município.   

 

Tabela 1.1 – Leis municipais que tratam de temáticas associadas à conservação dos recursos 

hídricos em Votuporanga (SP).  

(continua) 

Tipo Nº Ano Descrição 

LO 1.595 1977 

Institui o Código de Posturas, que disciplina infrações 

relacionadas ao descarte irregular de resíduos sólidos, entre outras 

questões de interesse ambiental. 

LO 2.830 1996 
Institui normas gerais de zoneamento, parcelamento, uso e 

ocupação do solo. 

LC 106 2007 Institui o Plano Diretor Participativo vigente. 

LO 4.287 2007 
Regulamenta a aplicação do Estudo de Impacto de Vizinhança no 

município (alterada pela Lei nº 5.596/2015). 

LO 4.677 2009 Cria a Zona de Proteção de Mananciais do município. 

LO 4.699 2009 Dispõe sobre a Política Municipal de Educação Ambiental. 

LC 211 2012 Dispõe sobre a outorga onerosa do direito de construir. 

LO 5.167 2012 Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico vigente. 
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Tabela 1.1 – Leis municipais que tratam de temáticas associadas à conservação dos recursos 

hídricos em Votuporanga (SP).  

                         (conclusão)  

Tipo Nº Ano Descrição 

LC 269 2014 
Institui o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos. 

LO 5.416 2014 
Altera a Lei nº 3.853/2005 tornando obrigatória a implantação de 

dispositivos de detenção/retenção de águas pluviais. 

Legenda: LC – Lei Complementar; LO – Lei Ordinária. Fonte: Votuporanga (2016a) 

 

 Dentre essas normas, o Plano Diretor Municipal e o Plano Municipal de 

Saneamento básico merecem destaque, em razão da íntima relação com a temática em estudo.  

 

1.4.4 Plano Diretor Municipal 

 

 O Plano Diretor Municipal – PDM vigente no município foi aprovado como a Lei 

Complementar nº 106, de 08 de novembro de 2007 (VOTUPORANGA, 2007a). O documento 

estabelece os objetivos das políticas públicas de desenvolvimento urbano, rural, ambiental, 

social e econômico do município, define diretrizes para as políticas setoriais e para a gestão 

do município, apresentando a lista de instrumentos envolvida na sua implementação. Trata-se, 

portanto, de uma lei voltada não apenas a disciplinar a ocupação do território, mas o 

desenvolvimento integrado do município. Constitui o produto do processo de revisão do plano 

diretor anterior, elaborado em 1995 e aprovado em 1996 (VOTUPORANGA, 1996). 

 Conforme aponta Sant’Ana (2007), o plano diretor vigente foi produzido por uma 

equipe multidisciplinar contratada pela administração municipal, composta por engenheiros, 

arquitetos, sociólogos, geógrafos, advogados, entre outros técnicos, com abordagem já 

alinhada ao Estatuto da Cidade, objetivando a elaboração participativa e contemplando 

instrumentos legais para a gestão do território urbano. A equipe responsável apontou, à época, 

que os maiores avanços do novo plano diretor envolviam a proteção ambiental, especialmente 

a criação dos parques lineares, do Parque Municipal da Represa de Captação da SAEV 

Ambiental, dos Centros de Lazer, e das Reservas Ecológicas. Alguns dos avanços, no entanto, 

como o Parque da Represa e os parques lineares, foram descaracterizados em alterações 

posteriores da lei, tendo suas dimensões minoradas. 
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 Sant’Ana (2007) relata, ainda, como outra melhoria identificada pela equipe de 

elaboração, a definição de dimensões mínimas para os lotes em função dos diversos tipos de 

uso. A menor área de lote seria de 200 m
2
, ao passo que a legislação federal indica tamanho 

mínimo de 125 m
2
 (BRASIL, 1979). Essa diretriz também foi alterada por leis posteriores. 

 A temática ambiental é abordada no plano com relativa profundidade, sendo 

possível identificar diversos dispositivos voltados a orientar e regular o uso dos recursos 

naturais, bem como minimizar o impacto ambiental das atividades humanas no município. É 

tratada de forma mais específica em alguns trechos, em especial nos que se referem ao 

Macrozoneamento e à Política de Meio Ambiente, esta última englobando também diretrizes e 

ações específicas referentes ao Saneamento Ambiental e à Gestão de Resíduos Sólidos. 

Referências à temática ambiental e aos recursos hídricos, em particular, são encontradas 

também em trechos reservados a outras políticas públicas e também na seção que trata dos 

instrumentos de política urbana.   

 O Plano Diretor disciplina a implantação de atividades no território por meio do 

Macrozoneamento, tratado com detalhes no Capítulo II, do Título III, relativo à Política 

Urbana. O Macrozoneamento criou duas Macrozonas, a Rural e a Urbana. A Macrozona 

Rural divide-se em três zonas principais: Zona de Uso Predominantemente Agrícola, Zona de 

Proteção Ambiental, Zona Aeroportuária (Figura 1.16). O plano prevê que a Macrozona Rural 

deverá abrigar: áreas de uso agrícola, extrativista ou pecuária; áreas de vegetação natural 

significativas; áreas de preservação ambiental formada por reservas florestais e reservas 

biológicas; áreas de usos não agrícolas para lazer ou turismo, especialmente as chácaras de 

recreio; condições de permeabilidade próximas aos índices naturais. 
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Figura 1.16 – Macrozoneamento rural e urbano definido no Plano Diretor. 

 

        Fonte: Modif. Votuporanga (2007b). 

 

A Macrozona Urbana foi originalmente dividida em quatro classes: Zona de 

Reestruturação Urbana, Zona Mista, Zona de Parques Empresariais e Zona de Recuperação e 

Uso Controlado (Figura 1.17).  

Esta última apresenta três subclasses, as Zonas 1, 2 e 3, nas quais, segundo o 

artigo 90, “Art. 90 [...] não é recomendável o adensamento populacional [...]”, devendo ser 

respeitadas as seguintes diretrizes gerais: qualificação dos assentamentos existentes, 

minimizando os impactos ambientais; recuperação ambiental das áreas degradadas; 

implementação da arborização urbana em toda zona; incentivo à ampliação das áreas 

permeáveis dentro dos lotes, através de mecanismos legais. 

 Foi prevista também a possibilidade de implantação de outras classes de uso, as 

quais não foram delimitadas espacialmente nos mapas originais, a saber: Zonas Especiais de 

Interesse Social, Zonas Especiais de Interesse Ambiental, Zonas Especiais de Interesse 

Comercial, Zonas Especiais de Interesse do Patrimônio e Zonas Especiais das Chácaras de 

Recreio.  
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 Nos anos seguintes à aprovação do plano foram realizadas importantes alterações 

na extensão e na localização das zonas já delimitadas em 2007, bem como realizada a 

delimitação de algumas dessas zonas que não haviam sido definidas originalmente.  

 

Figura 1.17 – Diferentes classes definidas para o macrozoneamento urbano e localização do 

Parque da Represa. 

 

Fonte: Modif. Votuporanga (2007c). 

 

Ressalta-se que até setembro de 2016 o texto original havia sido alterado onze 

vezes, por meio da aprovação das seguintes Leis Complementares: nº 150/2009, nº 157/2010, 

nº 211/2012, nº 216/ 2012, nº 218/2012, nº 276/2014, nº 282/2015, nº 298/2015, nº 300/2015, 

nº 315/2016 e nº 316/2016 (VOTUPORANGA, 2016a). Nove das alterações foram 

empreendidas nos últimos quatro anos.  

Constata-se, inclusive, uma contradição relacionada à frequência de alteração 

observada nos últimos anos, uma que as alterações poderiam ter sido evitadas por meio da 

revisão parcial do PDM, prevista no artigo 233 para ser realizada até novembro de 2012:  
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Art. 233 - Esta Lei Complementar será revisada, a cada cinco anos a partir da data 

de sua publicação, respeitando-se os mesmos procedimentos estabelecidos no § 4º 

do artigo 40, da Lei Federal nº 10.257, de 19 de Julho de 2001. (VOTUPORANGA, 

2007a) 

 

 A revisão parcial, contudo, não foi realizada. Nos termos do Estatuto da Cidade, a 

revisão completa do plano deverá ser realizada dentro do prazo máximo de 10 anos da sua 

aprovação, isto é, até novembro de 2017. Não realizar a revisão sujeitará o prefeito à 

imputação do crime de improbidade administrativa: 

 

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da 

aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade 

administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: [...] VII 

– deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do 

disposto no § 3o do art. 40 e no art. 50 desta Lei; [...]. (BRASIL, 2001) 

 

Art. 40 - O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana. [...] § 3º A lei que instituir o plano 

diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos. (BRASIL, 2001) 

  

  

1.4.5 Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

 O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Votuporanga foi aprovado 

pela Lei Municipal nº 5.167/2012 (VOTUPORANGA, 2012c), que traz como anexo um 

relatório de dois volumes. 

 O volume I trata do diagnóstico dos serviços de água, esgoto, drenagem e resíduos 

e o volume II compila as ações e metas necessárias ao atendimento das demandas no setor de 

saneamento básico no município até 2030. No final do volume II, as ações e metas formuladas 

são sintetizadas em 70 fichas-resumo, elaboradas com o objetivo de orientar os gestores na 

elaboração das peças de planejamento orçamentário (VOTUPORANGA, 2012d). 

 Após a aprovação do PMSB, em 2012, foram ainda elaborados dois outros 

documentos de planejamento relacionados à temática do saneamento básico. O Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS foi elaborado em atendimento 

à Lei Federal nº 12.305/2010 e aprovado por meio da Lei Complementar Municipal nº 

269/2014 (VOTUPORANGA, 2014c).  

O Plano de Segurança da Água foi elaborado pela SAEV Ambiental com base em 

recomendações da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011 (BRASIL, 2011b; 

VOTUPORANGA, 2014h).  
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1.4.6 Problemáticas relacionadas aos recursos hídricos em Votuporanga/SP 

 

1.4.6.1 Expansão urbana sobre área de manancial 

  

 A ocupação da região Noroeste do Estado de São Paulo, na qual está inserido o 

local do estudo – município de Votuporanga-SP, tem relação direta com o desenvolvimento 

agrícola ocorrido no início do Século XX, conforme aponta Sant’Ana (2007): 

 

A dinâmica migratória das frentes pioneiras no interior de São Paulo foi 

impulsionada pela junção de capitais agrários, comerciais e industriais que criaram a 

agroindústria – máquinas beneficiadoras de arroz, café e algodão, pequenas fábricas 

de produção de óleo e fibras – as quais marcarão o desenvolvimento destas regiões 

Oeste e Noroeste do Estado de São Paulo nas décadas seguintes. (SANT’ANA, 

2007, p. 43) 

 

 

 Em meados da década de 1950, a região passou por um processo de esvaziamento 

demográfico decorrente da impossibilidade dos pequenos agricultores aderirem à 

modernização agrícola. Também foi influenciado pelo dinamismo da ocupação agrícola do 

Centro-Oeste e do Norte do Paraná. Essa tendência reverteu-se na década de 1980, com o 

início do desenvolvimento de atividades industriais e outras capazes de reter a população no 

espaço urbano (VOTUPORANGA, 2010b). Em 1980, Votuporanga já apresentava taxa de 

urbanização próxima a 90%, acompanhando tendência observada no Estado de São Paulo 

(Figura 1.18). 

 

Figura 1.18 – Urbanização em Votuporanga, na sua Região de Governo e no Estado de São 

Paulo entre 1980 e 2016 (em %).  

 

             Fonte: São Paulo (2016a). 
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 O processo de urbanização tem como uma de suas consequências o aumento da 

malha urbana, que se consolida por meio da alteração oficial do uso do solo rural para urbano. 

Na Figura 1.19, é retratado o aumento da área urbana do município de Votuporanga entre as 

décadas de 1930 e 2000.  

 

Figura 1.19 – Evolução da área urbana do município de Votuporanga entre 1930 e 2009. 

 

Fonte: Modif. Votuporanga (2010b). 

 

Especialmente entre 2007 e 2016, observou-se uma acelerada expansão urbana. 

Considerando os limites do perímetro urbano oficial, ocorreu nesse período o aumento da área 

urbana de 22 km
2
 para 53 km

2
, o que equivale a um incremento de cerca de 140% em 

aproximadamente uma década (VOLPI; LACERDA, 2007; VOTUPORANGA, 2016b). Na 

Figura 1.20 retrata-se a amplitude dessa expansão. 
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Figura 1.20 – Evolução da área urbana do município de Votuporanga entre 1930 e 2009 

comparada aos limites do perímetro urbano vigentes em agosto de 2016. 

 

Fonte: Modif. Votuporanga (2010b; 2016b) 

 

Entre as consequências do processo, identifica-se o avanço da ocupação sobre 

microbacias hidrográficas ainda não impactadas pela implantação de infraestrutura urbana.  

Tucci (2008), ao tratar das consequências da urbanização para os cursos d’água 

brasileiros, aponta a preservação dos mananciais urbanos, a perda de água na distribuição e a 

falta de racionalização de uso da água em nível doméstico e industrial como as principais 

dificuldades enfrentadas pelas concessionárias de serviços de água e esgoto frente ao processo 

de expansão da área urbana.  
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 Em Votuporanga, parte da expressiva expansão urbana tem ocorrido sobre a bacia 

de contribuição da Represa Municipal, como retratado na Figura 1.21 (VOTUPORANGA, 

2015b). 

 

Figura 1.21 – Ocupação urbana na bacia do Córrego do Marinheirinho, com destaque para a 

área de drenagem da Represa Municipal.   

  

                 Fonte: Modif. Google (2015a), Votuporanga (2016b). 

  

 Na década passada, acelerou-se a ocupação urbana nas bacias hidrográficas de 

dois córregos que contribuem para a Represa Municipal: Marinheirinho e Paineiras. Na Figura 

1.22, registra-se em “A” a expansão na margem esquerda da Represa Municipal, no Córrego 

Marinheirinho e, em “B”, sobre área localizada entre os dois córregos (Córrego do 

Marinheirinho à Leste e Córrego das Paineiras à Oeste). A urbanização acelerada nessa área 

tem apresentado consequências importantes como transbordamentos recorrentes ocorridos em 

2014 e 2016 no barramento da represa (Figura 1.23). Em 2016, o evento causou interrupção 

no fornecimento de água durante vários dias, em razão do alagamento do local onde se situam 

as bombas de adução para a estação de tratamento de água (BAIRROS..., 2016). 
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Figura 1.22 – Ocupação urbana da área de drenagem da Represa Municipal entre 2002 e 2016. 

 

 Fonte: Modif. Google (2015a). 
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Figura 1.23 – Transbordamento da Represa Municipal ocorrido em 2014.  

 

                    Fonte: Laudo... (2014).  

 

 Tal expansão, além de impactos hidrológicos, agrega riscos de contaminação à 

água destinada ao abastecimento público, uma vez que promove a implantação de atividades 

potencialmente poluidoras na área de influência direta da represa. Essa condição é bem 

representada pela expansão da Zona de Parques Empresariais sobre a área de drenagem da 

Represa Municipal, aprovada pela Lei Complementar Municipal nº 157/2010 

(VOTUPORANGA, 2010a) mediante alteração do Plano Diretor Municipal 

(VOTUPORANGA, 2007a). A área em questão está representada na Figura 1.24.  

      Além do macrozoneamento apresentado na Figura 1.24, o microzoneamento 

pode também resultar em potenciais riscos de contaminação dos corpos d’água da área de 

drenagem da Represa Municipal. Na Figura 1.25, destacam-se áreas classificadas como zonas 

de “Comércio e Serviços Pesados”, as quais drenam para cursos d’água que contribuem para a 

represa. Na Figura 1.26, tais áreas são destacadas sobre a os limites da área de drenagem da 

represa. A fiscalização e o controle sobre a geração e destinação adequada de efluentes 

líquidos e outros resíduos por esses empreendimentos e atividades é essencial para diminuir 

os potenciais riscos de contaminação. 
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Figura 1.24 – Zona de parques empresariais instalada na bacia de drenagem da Represa Municipal.  

 

Fonte: Modif. Votuporanga (2015c), Google (2015a). 
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Figura 1.25 – Áreas inseridas ou próximas à área de drenagem da Represa Municipal nas quais são realizadas ou é possível implantar atividades 

de “Comércio e Serviços Pesados”.  

 

    Fonte: Modif. Votuporanga (2016c). 
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Figura 1.26 – Áreas inseridas ou próximas à área de drenagem da Represa Municipal nas 

quais são realizadas ou é possível implantar atividades de “Comércio e Serviços Pesados”. 

 

                                 Fonte: Modif. Google (2015a), Votuporanga (2015c; 2016b). 

 

 Outra potencial fonte de contaminação do manancial origina-se da ausência de 

rede coletora de esgotos em algumas casas do Bairro São Cosme, localizadas próximas à 

margem esquerda da represa, cujas fossas situam-se muito próximas do espelho d’água. 

 Em 2009, foi aprovada a Lei Municipal nº 4.677/2009 (VOTUPORANGA, 

2009d), que instituiu a Zona de Proteção de Mananciais de Votuporanga – ZPMV, cuja 

extensão abrange toda a microbacia hidrográfica do Córrego do Marinheirinho: 

 

Art. 1º. Fica instituída a Zona de Proteção de Mananciais do Município de 

Votuporanga definida como de relevante interesse ambiental municipal, destinada ao 

cumprimento da função social e ambiental de proteção, preservação e conservação 

do abastecimento de água com qualidade. (VOTUPORANGA, 2009d) 
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 A lei estabelece uma lista das atividades que poderão ser realizadas na ZPMV: 

monoculturas de eucalipto e pinus; implantação de atividades industriais químicas, 

petroquímicas e nucleares; extração mineral; suinicultura; agricultura tradicional com o uso de 

agrotóxicos e sem técnicas de conservação do solo; implantação de aterro sanitário ou outras 

formas de disposição final, transbordo ou tratamento de resíduos sólidos.  

 Instituiu também “Áreas de Conservação de Mananciais”, constituídas por faixas 

de 300 metros no entorno de nascentes e das margens dos corpos d’água inseridos na ZPMV. 

Nessas áreas, segundo o referido diploma legal, empreendimentos, atividades e usos deverão 

ser autorizados pelo órgão ambiental municipal. Além disso, estão sujeitas a algumas medidas 

de proteção específicas, tais como: proibição ou limitação da construção civil, exceto quando 

da existência de um plano especial e restritivo de urbanização em que sejam observados os 

quesitos com máxima densidade equivalente a 70 habitantes por hectare; proibição da 

disposição e aterramento de resíduos sólidos de qualquer natureza; proibição da prospecção 

de poços; proibição da instalação de indústrias, hospitais e postos e saúde; autorizadas 

atividades de jardinagem e agricultura orgânica e pecuária, mediante orientação e 

monitoramento dos órgãos competentes. 

 Tais medidas protetivas complementam as já delineadas na redação original do 

Plano Diretor Municipal (VOTUPORANGA, 2007a), como a Zona de Proteção Ambiental da 

Represa e o Parque da Represa (Figuras 1.27 e 1.28, respectivamente). Em relação ao parque, 

ressalta-se que a Lei Complementar Municipal nº 150/2009 (VOTUPORANGA, 2009b) 

diminuiu a área de proteção proposta na redação original. Na margem esquerda, previa-se 100 

metros a partir da cota máxima de inundação, extensão alterada para um trecho de 30 metros e 

outros três trechos contíguos de 60 metros. Na margem direita, a proteção que era de 300 

metros a partir da cota máxima de inundação foi diminuída para dois trechos contíguos de 60 

metros e outro de 100 metros. 
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Figura 1.27 – Localização da Zona de Proteção Ambiental da Represa Municipal. 

 

                        Fonte: Modif. Votuporanga (2007c). 

 

Figura 1.28 – Localização e abrangência do Parque da Represa em mapa que mostra a 

delimitação do perímetro urbano e zoneamento aprovados na redação original do Plano 

Diretor.  

 

Fonte: Modif. Votuporanga (2007d).  
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 Na Figura 1.28, destacam-se, além da área original do Parque da Represa, o 

Macrozoneamento e o contorno do perímetro urbano originalmente definidos no Plano Diretor 

(VOTUPORANGA, 2007d). Conforme mencionado, algumas das ampliações de perímetro 

urbano supervenientes à delimitação aprovada em 2007 possibilitaram a ocupação urbana em 

áreas localizadas na Zona de Proteção Ambiental da Represa e no Parque da Represa. Tais 

sobreposições são destacadas na Figura 1.29, onde é possível observar o contorno atual do 

perímetro urbano no município. Indica-se também nessa figura, área incluída pela Lei 

Complementar Municipal nº 157/2010 (VOTUPORANGA, 2010a) referente à Zona de 

Parques Empresariais destacada na Figura 1.24. 

 O processo de ampliação do perímetro urbano tem sido orientado também para a 

margem direita da Represa Municipal. A ocupação dessa área, com a consequente perda da 

vegetação remanescente e impermeabilização do solo, poderá gerar efeitos ainda mais 

deletérios decorrentes de picos de escoamento superficial, ocasionando transbordamentos 

mais frequentes junto ao barramento da Represa Municipal, com potencial comprometimento 

do aterro. 

 

Figura 1.29 – Áreas incluídas no perímetro urbano sobre a Zona de Proteção Ambiental da 

Represa Municipal após a aprovação da redação original do Plano Diretor.  

 

Fonte: Modif. Google (2015a), Votuporanga (2015c).  
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1.4.6.2 Alagamentos e processos erosivos associados à drenagem 

  

 Existem no município diversas áreas sujeitas a alagamentos, em consequência da 

insuficiência dos dispositivos de drenagem urbana implantados e também da sua inexistência 

em locais em que são necessários. O Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado em 

2012 e aprovado pela Lei Municipal nº 5.267/2012, apresenta um mapa com a localização dos 

principais problemas (VOTUPORANGA, 2012c; 2012d). O mapa é retratado na Figura 1.30. 

  

Figura 1.30 – Locais com problemas de inundação e alagamento no município.  

 

      

    Fonte: Modif. Votuporanga (2012d).           
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 Ressalta-se que o município, mediante o aporte de recursos do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos – FEHIDRO, contratou em 2004 uma série de estudos de micro e 

macrodrenagem voltados a orientar ações destinadas a sanar deficiências relacionadas à 

drenagem urbana (EMIZACON CONSTRUÇÕES LTDA, 2006). O estudo aponta 

recomendações para as seguintes sub-bacias: (i) afluente da margem direita do Córrego Boa 

Vista (Avenida Jesus Silva Melo); (ii) sub-bacia do Córrego Santa Amélia; (iii) Córrego 

Marinheirinho do Alto; (iv) afluente da margem esquerda do Córrego Marinheirinho (Avenida 

Antonio Augusto Paes); (v) Córrego Seco e (vi) Córregos do Marinheirinho e Paineiras. 

  A expansão urbana mais recente, no entanto, tem se voltado para áreas não 

tratadas especificamente nesses estudos, tais como as bacias hidrográficas do Córrego 

Cachoeirinha e do Córrego do Barreiro, e a porção que drena para a margem esquerda do 

Córrego Boa Vista. 

 A expansão do perímetro urbano sobre áreas sem estudos detalhados de 

macrodrenagem tem estreita relação com a metodologia utilizada na elaboração do Plano 

Diretor Municipal vigente, que não contemplou a indicação, no Plano, das áreas destinadas à 

futura expansão urbana. Sem essa definição, a expansão ficou condicionada aos interesses do 

mercado mobiliário (SANT’ANA; FAVA; BUENO, 2010). 

 A definição prévia dessas áreas requer a realização de estudos de ocupação, por 

meio dos quais é possível avaliar os impactos positivos e negativos relacionados a diversas 

variáveis ambientais, urbanísticas, econômicas e outras relacionadas à urbanização, e 

portanto, evitar problemas futuros. O Plano Diretor Municipal anterior, elaborado em 1995 e 

aprovado por meio da Lei Municipal nº 2.829/1996 (VOTUPORANGA, 1996), contemplava 

a indicação de áreas de expansão urbana, trazendo também diretrizes viárias e outras 

relacionadas ao ordenamento do território a ser ocupado no futuro (CUCATO, 2015).  

 

1.4.6.3 Processos erosivos e assoreamento 

 

 Votuporanga foi classificada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas como 

município com “alta criticidade” quanto à ocorrência de processos erosivos (Figura 1.31) 

(SÃO PAULO, 2012a). Nesse cenário, a insuficiência da infraestrutura de drenagem em 

diminuir a velocidade das águas pluviais e orientar seu fluxo para dispositivos adequados, 

apresenta-se como causa potencial de erosão, com consequências como o assoreamento de 

rios e córregos e a desestabilização de suas margens.  
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Figura 1.31 – Classificação de Votuporanga como município com alta criticidade em relação 

à ocorrência de processos erosivos. 

 

  Fonte: Modif. São Paulo (2012a). 

 

 Nas Figuras 1.32 e 1.33 é retratada a situação do Córrego do Curtume, que tem 

parte de seu curso canalizado sob a Avenida Antônio Augusto Paes, e passando, após findo o 

canal, ao lado do terminal rodoviário do município. 

 

Figura 1.32 – Trecho crítico do Córrego do Curtume.  

 
 Fonte: Modif. Google (2015a). 
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Figura 1.33 – Erosão da calha e assoreamento no Córrego do Curtume: A – Trecho logo após 

sua passagem ao lado do terminal rodoviário; B e C – Assoreamento sob uma travessia 

(ponte). 

 

           Fonte: André L. S. Navarro. 

  

Outro curso d’água muito afetado pelo assoreamento é o Córrego do 

Marinheirinho, especialmente a Represa Municipal. Informações oficiais divulgadas pela 

SAEV Ambiental em 2014, disponíveis em laudo técnico elaborado pela autarquia para 

explicar as razões do transbordamento da represa, indicam que o assoreamento já havia 

atingido 49% do seu volume de armazenamento (VOTUPORANGA, 2014f). Nas Figuras 

1.34 e 1.35, são retratadas consequências do aporte de sedimentos no manancial. 
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Figura 1.34 – Banco de areia formado às margens da Represa Municipal: A – detalhe do local; 

B – visão geral da área.  

 

Fonte: A – André L. S. Navarro ; B – Modif. Google (2015a). 

 

Figura 1.35 – Ponto crítico de assoreamento no início do espelho d’água da Represa 

Municipal: A – situação em 2002; B – situação em 2015.  

 

Fonte: Modif. Google (2015a). 

  

Entre 2010 e 2011, foram implantados terraceamento em curvas de nível e outras 

ações de conservação do solo nas propriedades de produtores associados à Associação de 

Produtores Rurais da Microbacia do Córrego do Marinheirinho, em decorrência de Termos de 

Ajustamento de Conduta – TAC firmados com o Ministério Público local. Contudo, ainda são 

observadas falhas na conservação do solo agrícola. Na Figura 1.36, retratam-se situações 
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observadas na área rural da bacia da represa, as quais merecem atenção por indicarem a 

ocorrência de perda de solo e seu carreamento para os leitos dos cursos d’água. 

 

Figura 1.36 – Curva de nível repleta de solo oriundo de processos erosivos localizada na área 

de drenagem da Represa Municipal (A); Assoreamento no canal principal do Córrego 

Paineiras, antes do espelho d’água da represa (B). 

 

Fonte: André L. S. Navarro. 

 

Tais situações realçam a importância de uma avaliação, pelos órgãos competentes, 

sobre a necessidade de novas ações de conservação do solo rural na área de drenagem da 

represa. 

 Em relação às áreas de preservação permanente (APP) de cursos d’água que 

contribuem para o manancial, ressalta-se a realização em 2008 de um diagnóstico sobre a 

situação das APP de nascentes e córregos. À época, ainda não haviam sido iniciadas as ações 

de restauração florestal do Programa Vida ao Marinheirinho, financiadas com recursos da 

Agência Nacional de Águas e o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal 

(RODELLA; ALVES, 2015). Esse diagnóstico, portanto, publicado no Plano de Segurança da 

Água, carece de atualização (VOTUPORANGA, 2014h).  

 Importantes processos erosivos são observados também junto a dispositivos de 

drenagem de águas pluviais. Na Figura 1.37, é possível observar dispositivo avariado no 

Córrego Olaria, à altura da travessia da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). 
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Figura 1.37 – Dispositivo de drenagem danificado no Córrego Olaria, na travessia da Rodovia 

Euclides da Cunha (SP-320). 

     

        Fonte: André L. S. Navarro. 

 

 

1.4.6.4 Gerenciamento de resíduos sólidos  

 

 A disposição irregular de resíduos sólidos é um dos problemas relacionados à 

gestão dos resíduos em Votuporanga. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos – PMGIRS, publicado em 2014, diagnosticou 35 pontos de descarte irregular de 

resíduos sólidos, sendo 21 deles críticos. Os pontos são discriminados na Figura 1.38, extraída 

do referido plano (VOTUPORANGA, 2014c; 2014g). 

 Embora seja realizada a limpeza periódica desses locais pela Prefeitura, o descarte 

irregular perdura. Outras ações são também realizadas no intuito de diminuir a prática, tais 

como a implantação de pontos de entrega voluntária (PEV) e o recebimento de diversos tipos 

de resíduo nas unidades do ECOTUDO. A SAEV Ambiental tem ofertado também um 

serviço pago para o traslado de resíduos volumosos do domicílio dos munícipes para o 

ECOTUDO. 
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Figura 1.38 – Pontos de descarte irregular diagnosticados no PMGIRS. Os pontos de descarte 

irregular estão em vermelho. 

 

Fonte: Modif. Votuporanga (2014g).  
  

Há locais no município com histórico de utilização como “lixões”, alguns dos 

quais ainda não tiveram sua remediação completada. Na Figura 1.39-A é possível observar 

um antigo aterramento de resíduos realizado às margens do Córrego Olaria, próximo ao local 

onde o corpo d’água atravessa a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), ao norte da cidade.  
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A atuação de catadores informais de resíduos sólidos pode também constituir um 

risco para a contaminação de aquíferos e cursos d’água no município. Alguns deles acumulam 

os resíduos sólidos nos próprios quintais e outros locais em que os materiais ficam expostos à 

chuva e em contato direto com o solo, por vezes às margens de córregos (Figura 1.39-B). 

 

Figura 1.39 – Resíduos remanescentes de antigo lixão às margens do Córrego Olaria, próximo 

à travessia da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) (A); Acomodação de material reciclável 

coletado por catador informal às margens de curso d’água (B). 

 

     Fonte: André L. S. Navarro. 

 

Em vários locais que dão acesso aos córregos do município, como travessias e 

pontes, podem ser observados depósitos de resíduos tanto nas vias próximas quanto nos 

próprios canais de corpos d’água. Nas calhas, observa-se especialmente, mas não apenas, a 

disposição de resíduos de construção civil (entulho), conforme destacado na Figura 1.40. Na 

Figura 1.41, retrata-se descarte irregular em local próximo ao divisor de águas (linha férrea) 

das bacias do Ribeirão do Marinheiro e do Rio São José dos Dourados. As imagens foram 

obtidas em maio de 2016.  

A presença de materiais recicláveis nos pontos de descarte irregular e nas calhas 

dos corpos d’água chama a atenção para a problemática específica da efetividade da coleta 

seletiva e da reciclagem no município. De acordo com os dados disponíveis no Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento – SNIS (BRASIL, 2016b), referentes ao ano de 

2014, verifica-se que neste ano foram coletados 1.014 toneladas de resíduos recicláveis, dos 

quais 922 foram destinadas à reciclagem. O total coletado correspondeu a 3,5% do total de 

resíduos sólidos recolhidos naquele ano, referente a 28.467 toneladas (Tabela 1.2). 

 



106 

 

 

 

Figura 1.40 – Descarte irregular de resíduos: A - no Córrego Boa Vista, próximo à travessia 

da Avenida República do Líbano; B – no Córrego Boa Vista, próximo à travessia da Rodovia 

Péricles Bellini (SP-461). 

 

     Fonte: André L. S. Navarro.  

 

Figura 1.41 – Ponto de descarte irregular próximo localizado entre o viveiro de mudas da 

COACAVO e o barracão onde funciona a COOPERVINTE. 

     

                                       Fonte: André L. S. Navarro. 
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Tabela 1.2 – Informações do SNIS sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos em 

Votuporanga-SP, em 2014. 

Indicadores 

(2014) 

Quantidade de resíduos 

coletados no município 

Serviço terceirizado de coleta de 

Resíduos Sólidos Domiciliares e Públicos 

Coleta e 

transporte 
Disposição 

Coleta e 

transporte +                     

Disposição 

Total de 

resíduos 
Material reciclável 

Co119 Cs048 Cs024 Co012 Co162 

Total 

Assoc. 

catadores 

c/apoio 

Pref. 

Empresas 

contratadas 

Valor 

contratual 

Valor 

contratual 
Valor 

Unidade t. t. t. R$/t. R$/t. R$/t. 

 - 28.467,3 422,4 591,8 97,20 84,03 181,23 

Fonte: Modif.  Brasil (2016b).  

  

Segundo o Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos, elaborado em 2012 pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (BRASIL, 2012), os resíduos sólidos 

domiciliares produzidos no Brasil contêm, em média, 32% de material reciclável. 

Considerando essa estimativa e os dados do SNIS, verificavam-se ainda passíveis de 

reaproveitamento, em 2014, 28,5% do total de resíduos gerados no município, o equivalente a 

8.113 toneladas.  

Segundo o mesmo estudo, 51% do total de resíduos gerados correspondem a 

material orgânico ou resíduo úmido, que poderia ser compostado. Tais resíduos, juntamente 

com aqueles ainda passíveis de reciclagem não encaminhados para coleta seletiva, são 

atualmente encaminhados para disposição final em um aterro particular localizado a cerca de 

15 quilômetros, no município de Meridiano-SP. 

 A partir das informações disponibilizadas no SNIS (BRASIL, 2016b), referentes a 

2014, e considerando que naquele ano aproximadamente 3,5% do total de resíduos gerados foi 

recolhido na coleta seletiva, é possível estimar que seriam economizados cerca de R$ 765 mil 

com o aterramento dos resíduos se a coleta seletiva tivesse abarcado os 28,5% de material 

reciclável não recolhido (8.113 toneladas). A economia seria efetivamente maior se for 

considerada a diminuição da distância percorrida pelos caminhões até Meridiano-SP, o que 

provavelmente diminuiria o valor de R$ 97,20 pago pela coleta e transporte de cada tonelada. 

Estimando-se esse valor minorado pela metade, poderiam ter sido economizados 

aproximadamente R$ 1,15 milhão, incluído no cálculo também a economia com a disposição 

no aterro.  
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 Um outro importante aspecto relacionado à condução da política de gestão dos 

resíduos sólidos no município é a ausência de fonte de receita vinculada à prestação do 

serviço de coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos.  

A criação de taxas relacionadas à manutenção dos serviços de limpeza urbana 

consta como diretriz do Plano Diretor e também como meta nos Planos Municipais de 

Saneamento Básico – PMSB e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS 

(VOTUPORANGA, 2007a; 2012d; 2014g). Uma das taxas seria destinada aos grandes 

geradores particulares de resíduos sólidos urbanos, que deveriam, conforme a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010b), dar destinação adequada aos seus resíduos, 

porém utilizam o serviço de coleta público sem oferta de contrapartida. 

 A implantação de instrumentos dessa natureza se justifica em razão do impacto 

financeiro que a gestão dos resíduos sólidos incute às finanças da SAEV Ambiental e, 

portanto, à sua sustentabilidade financeira. Atualmente, os custos com limpeza urbana são 

mantidos com as receitas das tarifas de água e de esgoto, o que pode ter consequências para a 

manutenção adequada e ampliação desses outros serviços.  

Além disso, esse procedimento atenta contra a transparência do sistema, ao passo 

que o usuário dos serviços não é esclarecido sobre qual parcela do valor pago se refere ao 

custeio do gerenciamento de resíduos e limpeza urbana, e quais se referem efetivamente aos 

serviços de abastecimento de água e de coleta, afastamento e tratamento de esgotos. Segundo 

a Lei Federal nº 11.445/2007: 

 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração 

pela cobrança dos serviços: I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: 

preferencialmente na forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser 

estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente; II - de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros 

preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de 

suas atividades; III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, 

inclusive taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 

atividades. (BRASIL, 2007) (grifo nosso). 

 

 Informações do SNIS (BRASIL, 2016a) apresentadas na Tabela 1.3, reportam, em 

2014, uma receita operacional direta da SAEV Ambiental com as tarifas de água e esgoto de 

R$ 21,6 milhões. A receita total da autarquia nesse ano correspondeu a R$ 25,6 milhões. As 

despesas com a gestão dos resíduos nesse ano foi de R$ 8,2 milhões, ou seja, 37,8% da receita 

direta e 32% da receita total.  
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Uma análise comparativa dos dados do SNIS (BRASIL, 2016a) entre os 85 

municípios paulistas cuja gestão dos sistemas de água e esgoto é realizada por meio de 

autarquias municipais, demonstra que a tarifa média aplicada em Votuporanga, em 2014, de 

R$ 1,68/m
3
, era a 48ª mais barata. 

 

Tabela 1.3 – Informações sobre a prestação dos serviços de água e esgotos em Votuporanga 

em 2014. 

Indicadores 

Receita Tarifas 

Receita 

operacional 

direta total 

Receita 

operacional 

direta com água 

Receita 

operacional 

direta com 

esgoto 

Tarifa 

média 

de 

água 

Tarifa 

média de 

esgoto 

FN001 FN002 FN003 IN005 IN006 

Ano / 

Unidade 
milhões R$/ano milhões R$/ano 

milhões 

R$/ano 
R$/m³ R$/m³ 

2014 21,64 11,65 9,99 1,62 1,74 

     Fonte: Modif. Brasil (2016a). 

  

Considerando o conjunto dos 47 municípios que ofertavam tarifas médias mais 

baixas que Votuporanga, é possível observar que a SAEV Ambiental foi a autarquia com a 5ª 

maior despesa de exploração por economia, alcançando R$ 326,65 por economia no ano 

considerado. Dentre o conjunto das 85 autarquias municipais de São Paulo, a despesa de 

exploração por economia observada em Votuporanga é a 17ª mais elevada. Tal valor elevado 

reflete a inserção do custo com a limpeza urbana no rol de despesas da SAEV Ambiental, sem 

uma fonte de recursos que o ampare. 

 

1.4.6.5 Aspectos institucionais relacionados à gestão ambiental com reflexos nos recursos 

hídricos 

  

 A Lei Complementar Municipal nº. 106/2007 – Plano Diretor (VOTUPORANGA, 

2007a), trata da política municipal de meio ambiente e suas diretrizes em diversos artigos e 

incisos, especificamente nas seções “Da Política de Meio Ambiente”, “Do Meio Ambiente”, 

“Do Saneamento Ambiental” e da “Política de Gestão de Resíduos Sólidos”. Destacam-se: 

 

Art. 156 – São objetivos da Política do Meio Ambiente: I – articulação com as 

políticas públicas de gestão e proteção ambiental, de áreas verdes, de recursos 

hídricos, de saneamento básico, de drenagem urbana e de coleta e destinação de 



110 

 

 

 

resíduos sólidos; [...] Art. 157 – São diretrizes gerais da Política do Meio Ambiente: 

I – fortalecimento do Conselho Municipal do Meio Ambiente; II – implementação e 

consolidação dos programas de educação ambiental das redes formal e informal de 

ensino, e nos órgãos públicos municipais; Art. 158 – São diretrizes específicas da 

Política de Meio [...] VI – criação do sistema integrado de gestão e fiscalização 

ambiental municipal, a ser coordenado pelo órgão executivo municipal do Meio 

Ambiente; [...] XI – promoção de campanhas educativas e de políticas públicas 

integradas que visam contribuir com a redução, a reutilização e a reciclagem; [...] 

XXI – Compete ao Poder Público Municipal, com a participação da sociedade civil, 

garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, para as 

presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Poder Público: a) criar uma estrutura administrativa específica para gerir a 

Política Municipal do Meio Ambiente; b) estabelecer mecanismos de gestão e 

controle, conectando-se com as pastas da municipalidade em especial educação, 

transporte, saúde, turismo e esporte; c) capacitar e qualificar o poder público para 

uma administração integrada, que incorpore o diálogo inter-setorial entre as 

secretarias municipais e o setor produtivo; d) promover a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente, conforme art. 225, inciso 6º da Constituição Federal de 1988; 

(VOTUPORANGA, 2007a) (grifo nosso) 

 

 O artigo 157, inciso XXI, em sua alínea “a”, é taxativo quanto à obrigatoriedade 

de criação de estrutura administrativa específica para a gestão da Política Municipal de Meio 

Ambiente, que deverá ser articulada às outras pastas da municipalidade “em especial 

educação, transporte, saúde, turismo e esporte”. Resta claro que a pasta de meio ambiente é 

colocada no texto legal no mesmo grau hierárquico das outras pastas. Todas as pastas citadas 

na respectiva alínea possuíam, em 2016, status de Secretaria.  

 As dezenas de artigos e incisos que compõem as seções do Plano Diretor 

destinadas à política ambiental, de saneamento e de resíduos sólidos dão dimensão à 

relevância e o volume de responsabilidades e tarefas necessárias ao cumprimento dos 

objetivos legais. Contudo, atualmente, a pasta de meio ambiente é constituída por apenas um 

departamento dentro da SAEV Ambiental. 

 Nesse contexto, a implementação de políticas públicas abrangentes de Educação 

Ambiental adquire especial relevância. A Política Municipal de Educação Ambiental (PMEA) 

orienta para sua promoção de maneira transversal e articulada com as outras políticas 

municipais, conforme apregoa o Plano Diretor Municipal (VOTUPORANGA, 2007a; 2009c). 

A PMEA inclui entre os objetivos fundamentais da Educação Ambiental no município: 

 

 

IX – desenvolver programas, projetos e ações de educação ambiental integrados 

ao Plano Diretor, ao zoneamento ambiental, ecoturismo, mudanças climáticas, à 

gestão dos resíduos sólidos e do saneamento ambiental, à gestão da qualidade 

dos recursos hídricos e do ar, ao manejo dos recursos florestais, à administração 

das unidades de conservação e das áreas especialmente protegidas, ao uso e 

ocupação do solo, à preparação e mobilização de comunidades situadas em áreas de 

risco tecnológico, risco geológico e risco hidrológico, ao desenvolvimento urbano, 
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ao planejamento dos transportes, ao desenvolvimento das atividades agrícolas e das 

atividades industriais, ao desenvolvimento de tecnologias, ao consumo e à defesa do 

patrimônio natural, histórico e cultural, entre outros. (VOTUPORANGA, 2009c) 

(grifo nosso) 

 

 Documentos emitidos pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 

reafirmam a necessidade da realização de ações de Educação Ambiental articuladas com as 

demais políticas setoriais, o que, segundo o colegiado, não parece ser possível com a atual 

estrutura do Departamento de Meio Ambiente da SAEV Ambiental. Em face desse 

diagnóstico, o Conselho recomendou à autarquia, à Prefeitura e à Câmara Municipal, por 

meio da Moção COMDEMA nº 001/2015, a criação de um setor específico na SAEV 

Ambiental voltado à implementação da Política Municipal de Educação Ambiental 

(VOTUPORANGA, 2015a). 
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2 METODOLOGIA 

 

 Visando o atendimento aos objetivos propostos e a elucidação das questões 

centrais levantadas na pesquisa, observou-se a necessidade de uma organização metodológica 

que envolvesse: a agregação de atores sociais envolvidos com recursos hídricos em 

Votuporanga; o desenvolvimento e o emprego de estratégias dialógicas de ensino que 

contemplassem conceitos-chave inseridos em políticas públicas relacionadas à conservação e 

à gestão das águas; a reflexão sobre problemas locais e a construção participativa de 

conhecimentos voltados à transformação da realidade; a avaliação do programa de ensino 

elaborado e de suas consequências práticas. 

 Nesse sentido, na fase de organização inicial, elegeu-se a pesquisa-ação como a 

principal orientação metodológica do estudo (FRANCO, 2005; TRIPP, 2005; TOZZONI-

REIS, 2008; THIOLLENT, 2011). 

 Não obstante, o posterior detalhamento das atividades revelou algumas 

dificuldades no atendimento a requisitos metodológicos preconizados na literatura científica 

para a pesquisa-ação. Tais dificuldades relacionam-se ao contexto de aplicação da pesquisa e 

merecem ser destacadas com o objetivo de que também sejam apresentados os caminhos 

alternativos trilhados.  

 Parte dos desafios decorre da inexistência prévia no município de um grupo coeso 

de atores sociais envolvidos com a temática dos recursos hídricos, junto ao qual se pudesse 

empreender o planejamento conjunto de todas as etapas da pesquisa. A constituição do grupo, 

dessa forma, passou a figurar como uma das responsabilidades dos pesquisadores. Tendo em 

vista a necessidade da composição de um grupo heterogêneo de atores sociais, porém 

vinculado à temática objeto do estudo, foi organizado e realizado um curso gratuito intitulado 

“Conservação e Gestão das Nossas Águas: Compreender para Participar”. Os detalhes 

referentes à divulgação do curso, à formação do grupo de participantes e ao seu 

desenvolvimento são relatados no Capítulo 3. 

 Uma vez que se fazia necessário constituir um grupo envolvido com a temática 

dos recursos hídricos, a divulgação do curso requisitou a organização de um programa de 

ensino voltado a atrair potenciais interessados sobre o assunto. Conforme relata-se à frente, o 

programa preliminarmente elaborado foi discutido com os participantes em diversos 

momentos durante o curso. Coube também aos pesquisadores o papel de organizadores e 

condutores de toda a logística envolvida no oferecimento do curso. 



113 

 

 

 

 O desenvolvimento do programa de ensino junto ao grupo formado objetivou o 

emprego de recursos e estratégias educativas elaborados pelos pesquisadores, mas também a 

construção coletiva de conhecimentos e reflexões sobre a realidade local dos participantes. 

Evidencia-se, em especial, o caráter participativo da investigação pelo emprego de 

metodologias participativas no diagnóstico e elaboração coletiva de propostas voltadas à 

solução de problemas identificados pelo grupo. Os resultados e consequências desse processo 

são também relatados no Capítulo 3. 

 As adequações realizadas, embora distanciem a presente investigação de alguns 

requisitos metodológicos da pesquisa-ação referenciados no Capítulo 1 (seção 1.2.1), quando 

aliadas às demais técnicas utilizadas e resultados obtidos, a mantem metodologicamente 

alinhada a preceitos das pesquisas participativas (ROCHA; AGUIAR, 2003; STRECK; 

ADAMS, 2012) e Educação Ambiental crítica (LOUREIRO, 2005). Uma reflexão mais 

aprofundada sobre o enquadramento metodológico da pesquisa é apresentada no Capítulo 4. 

 Nos itens a seguir, faz-se a descrição das principais técnicas utilizadas para a 

realização do estudo: pesquisa documental envolvendo o levantamento de dados e 

informações sobre a realidade em estudo; a elaboração e o emprego do programa de ensino; a 

avaliação do programa de ensino e das suas consequências.  

 A equipe de pesquisadores, à qual se faz menção nesta seção e em seções 

posteriores, foi composta pelo autor do trabalho e a sua orientadora, isto é, o biólogo e gestor 

ambiental André Luiz Sanchez Navarro e a geóloga Profª. Drª. Joseli Maria Piranha. Essa 

também foi referenciada à frente como equipe de coordenação do curso “Conservação e 

Gestão das Nossas Águas: Compreender para Participar”. 

   

 Levantamento de dados e informações  2.1

 

 O desenvolvimento do trabalho teve início com a coleta e sistematização de 

informações sobre as problemáticas em estudo. Foram levantados dados bibliográficos, 

artigos científicos, documentos técnicos, textos acadêmicos e legais, bem como realizadas 

visitas técnicas, in loco, com o objetivo de reunir elementos para a elaboração dos recursos 

educativos em questão. As principais informações levantadas são apresentadas no Capítulo 1. 
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 Elaboração e emprego do programa de ensino 2.2

 

 Constituída a base documental preliminar, buscou-se definir uma estratégia para a 

identificação, o agrupamento e a interação entre atores sociais envolvidos com as 

problemáticas em estudo. Como mencionado, optou-se pelo oferecimento de um curso, cujo 

programa foi constituído por um conjunto de recursos e estratégias de ensino elaborados em 

consonância com os objetivos propostos no trabalho. Nessa elaboração, adotou-se o conceito 

de recurso educativo difundido por Ricoy & Couto (2012), que defendem 

 

[...] uma interpretação ampla e generalista sobre o conceito de ‘recurso educativo’, 

considerando que este posicionamento recolhe a tradição assim como a mais 

representativa evolução. [...] O termo pode representar um objeto (material), um 

meio (associando-se à faceta comunicativa) ou uma estratégia didática (vinculada 

com o procedimento). (RICOY;COUTO, 2012, p. 243) 

 

 O oferecimento do curso foi divulgado em redes sociais e mediante convite a 

órgãos públicos e entidades do município. O processo de inscrição compreendeu o 

preenchimento de um formulário online (GOOGLE, 2015b) com a finalidade de traçar o perfil 

dos interessados, retratado na seção 3.1.1.1.  

 Embora tenha sido definido um conteúdo programático preliminar para a 

divulgação, foram inseridos durante sua execução outros temas e abordagens de interesse dos 

participantes. Previamente à realização do segundo encontro do curso, solicitou-se o 

preenchimento de um formulário online com quatro questões, com o objetivo de levantar 

temas de interesse, e também avaliar a familiaridade dos inscritos com algumas das 

dimensões que integram a realidade local dos recursos hídricos. O resultado está descrito na 

seção 3.1.1.2. 

 Assim como o conteúdo, buscou-se adequar o emprego de diversos recursos 

educacionais e estratégias de ensino ao nível de interesse e ao gradual desenvolvimento dos 

participantes, quanto à compreensão das questões em estudo.  

 De maneira geral, foram utilizados no curso os seguintes recursos: aulas 

expositivas, discussões em grupo, organização de grupos de trabalho para tarefas específicas, 

oficinas de mapeamento participativo, trabalho de campo, elaboração de relatórios em grupo e 

de propostas de intervenção. Os produtos elaborados nas atividades realizadas – mapas 

participativos, roteiro de trabalho de campo, relatórios dos trabalhos e propostas de 

intervenção – são apresentados na seção 3.1.3.  
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 Avaliação do programa de ensino e de suas consequências 2.3

 

 A avaliação do programa de ensino, incluindo seus recursos e estratégias 

didáticas, foi realizada de modo contínuo, ou seja, no decorrer dos encontros por meio da 

percepção acerca do teor das discussões, intervenções e desenvolvimento das atividades 

propostas; e também pontualmente, por meio do preenchimento pelos participantes de dois 

questionários de avaliação distribuídos um ao final do curso, em maio de 2016, e outro em 

abril de 2017. 

 Os resultados da avaliação do pesquisador relativa ao desenvolvimento do 

programa de ensino – avaliação contínua – são relatados no decorrer do Capítulo 3, ao passo 

que se descrevem as atividades desenvolvidas. 

 A aplicação do primeiro questionário buscou (i) avaliar a relevância do programa 

para a compreensão da realidade estudada, (ii) a receptividade dos recursos didáticos 

utilizados (temas e atividades), e (iii) apreender a percepção dos participantes acerca de 

consequências em relação a suas atividades profissionais e postura cidadã. As questões 

elaboradas e uma síntese das respostas são apresentadas na seção 3.1.7. 

 O segundo esforço de avaliação, realizado em abril de 2017, voltou-se à obtenção 

de informações dos participantes sobre mudanças ocorridas na sua prática profissional em 

decorrência da formação realizada. O detalhamento sobre essa avaliação e uma síntese das 

respostas são apresentados na seção 3.2.4. 

 Tozzoni-Reis (2008) afirma que a perspectiva transformadora constitui uma 

importante característica de processos educativos ambientais comprometidos com a 

construção de uma sociedade sustentável nas dimensões ambiental e social. Segundo a autora,  

 
[...] a pesquisa em educação ambiental tal como a compreendemos tem como 

principal objetivo produzir conhecimentos sobre processos educativos críticos com 

compromisso de transformação das relações sociais e ambientais na perspectiva da 

emancipação. (TOZZONI-REIS, 2008, p. 159) 

 

 Assim, a abordagem intencional, nos questionários, de se avaliar a ocorrência de 

mudanças relacionadas à prática profissional e cidadã, foi realizada também com o objetivo 

de se mensurar qualitativamente a relevância da formação para a emergência de processos de 

transformação dessas práticas, as quais constituem em si relações sociais. 
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3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E RESULTADOS 

 

 Conforme explicitado no Capítulo 2, o espaço de interação entre os atores sociais 

que participaram da investigação deu-se nos encontros de um curso organizado pela equipe de 

pesquisadores. A organização do programa de ensino buscou atender aos objetivos propostos 

neste trabalho, orientando-se por princípios alinhados à vertente crítica da Educação 

Ambiental.  

 Dessa forma, sua aplicação foi idealizada como uma experiência de educação não 

formal, aproximando-se de uma ação de mobilização comunitária voltada à reflexão coletiva 

sobre as múltiplas dimensões implicadas na conservação dos recursos hídricos locais e 

também à organização dos participantes para intervenção nessa realidade.  

 Tais aspectos tiveram grande influência na escolha das estratégias de divulgação, 

inscrição e na própria condução das atividades realizadas, conforme é possível observar nas 

seções que compõem este capítulo. São descritas as atividades realizadas e os resultados 

obtidos durante o desenvolvimento do programa de ensino e também após seu término formal. 

 

 Curso “Conservação e Gestão das Nossas Águas: Conhecer para Participar” 3.1

 

 O curso, intitulado “Conservação e Gestão das Nossas Águas: Compreender para 

Participar”, teve seu programa de ensino preliminarmente formatado para aplicação em nove 

encontros presenciais semanais, de três horas de duração cada, sendo um deles um trabalho de 

campo.  

 Conforme mencionado no Capítulo 2, a organização de um conteúdo preliminar 

deu-se em razão da estratégia adotada para a agregação dos atores face à inexistência de grupo 

de pesquisa – oferecimento do curso – e a consequente necessidade de sua divulgação para 

gerar interesse na participação. 

 O cronograma preliminar previu o início em 24 de fevereiro de 2016 e o 

encerramento em 30 de abril do mesmo ano. A descrição do conteúdo preliminar elaborado 

pelos pesquisadores e divulgado ao público é realizada na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Conteúdo programático preliminar do Curso “Conservação e Gestão das Nossas 

Águas: Compreender para Participar”.  

Módulos Conteúdo 

1. Quais as leis que 

protegem nossas águas? 

1.1. Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e seus 

instrumentos de gestão. 

1.2. Estatuto da Cidade e instrumentos de política urbana. 

1.3. Plano Diretor, Plano de Saneamento Básico e outras leis 

municipais de Votuporanga-SP. 

2. De onde vêm nossas 

águas e como é o seu 

uso?  

2.1. Situação dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos 

rios Turvo-Grande e São José dos Dourados. 

2.2. Histórico sobre o desenvolvimento local. 

2.3. Problemáticas locais envolvendo o uso dos recursos hídricos. 

3. Como participar da 

conservação e 

gerenciamento das 

nossas águas?  

 

 

3.1. Espaços de participação social e deliberação coletiva sobre a 

gestão das águas. 

3.2. Instrumentos e mecanismos para ampliar a participação na 

gestão das águas e do território. 

3.3. O papel da Educação no empoderamento dos atores sociais 

para a conservação e uso racional das águas. 
 

4. Construindo 

estratégias e soluções 

coletivas para cuidarmos 

de nossas águas 

4.1. Educação Ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento. 

4.2. Governança como estratégia de cooperação entre governo, 

usuários e sociedade civil. 

4.3. Vamos “colocar a mão na massa”? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O conteúdo preliminar dos encontros foi detalhado operacionalmente pelos 

pesquisadores conforme o apresentado na Figura 3.2, visando estabelecer um plano de ensino 

a servir de base para o início dos trabalhos.  
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Figura 3.2 – Detalhamento do conteúdo programático preliminar do Curso “Conservação e 

Gestão das Nossas Águas: Compreender para Participar”, por encontro. 

(continua) 

Encontro Conteúdo 

01 

(24/02) 

Apresentação da equipe de coordenação do curso e dos participantes. 

Apresentação do projeto de pesquisa e de seus objetivos, contextualizando o 

curso e explicando as características gerais de uma pesquisa-ação. Apresentar a 

estrutura do curso e as atividades em grupo e dinâmicas previstas. Exposição 

pelos participantes das suas expectativas sobre o curso, opinando sobre os 

conteúdos e outros aspectos que considerem relevantes. Indicação de textos 

orientadores para o próximo Encontro (Conteúdos “Básico” e 

“Complementar”). 

02 

(05/03) 

Recursos hídricos na Constituição Federal. Políticas Nacional e Estadual de 

Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997, Lei Estadual nº 7.663/1991).  

Instrumentos de gestão de recursos hídricos. Organização institucional da 

gestão de recursos hídricos. Fundo Estadual de Recursos Hídricos/SP.  Política 

Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007). Serviços de 

saneamento básico. Interfaces com políticas de recursos hídricos e gestão do 

território. Discussão. Indicação de textos orientadores para o próximo Encontro. 

03 

(09/03) 

Situação dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Turvo-Grande e 

São José dos Dourados. Fontes para a coleta de informações sobre recursos 

hídricos e saneamento. Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2002). 

Instrumentos de política urbana relacionados à gestão de recursos hídricos. 

Histórico da ocupação e do planejamento territorial em Votuporanga. Planos 

Diretores Municipais. Experiências na elaboração do Plano Diretor de 1995. 

Discussão. Indicação de textos orientadores para o próximo Encontro. 
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Figura 3.2 – Detalhamento do conteúdo programático do Curso “Conservação e Gestão das 

Nossas Águas: Compreender para Participar”, por encontro. 

(continuação) 

Encontro Conteúdo 

04 

(19/03) 

Leis municipais: Estudo de Impacto de Vizinhança (Lei Municipal nº 

4.287/2007). Plano Diretor Municipal (Lei Complementar Municipal nº 

106/2007) e suas alterações. Diretrizes, instrumentos e ações relacionadas à 

gestão dos recursos hídricos no Plano Diretor. Plano Municipal de Saneamento 

Básico (Lei Municipal nº 5.167/2012). Zona de proteção de mananciais (Lei 

Municipal nº 4.677/2009). Problemáticas envolvendo a conservação e o uso de 

recursos hídricos em Votuporanga. Discussão. Indicação de textos orientadores 

para o próximo Encontro. Explicações sobre a Atividade 2 – Avaliação sobre o 

cumprimento das diretrizes e metas dos Planos Municipais, e Atividade 3 – 

World Café. 

05 

23/03) 

Governança dos recursos hídricos. Princípios e critérios de governança. 

Situação no Brasil. - Experiências de participação na Gestão de Políticas 

Públicas locais. Espaços e instrumentos de participação regionais e locais. 

Comitês de Bacia Hidrográfica e suas Câmaras Técnicas. Conselhos 

Municipais. Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de 

Votuporanga. Conselho da Cidade. Impacto de Vizinhança. Gestão participativa 

do orçamento. Plano Plurianual e gestão orçamentária.  Discussão. Indicação de 

textos orientadores para o próximo Encontro. 

06 

(02/04) 

Atividade 3 – World café. Atividade para interação entre os participantes na 

construção de respostas coletivas a questões importantes sobre as principais 

problemáticas relacionadas ao uso dos recursos hídricos no município. 

Objetivo: discutir e sistematizar as opiniões dos presentes acerca das principais 

razões que conduzem às problemáticas observadas, bem como sobre as 

possíveis estratégias para solucioná-las. Divisão em Grupos de Trabalho para 

desenvolvimento da Atividade 4 - Elaboração das Propostas de Intervenção. 

Discussão. Indicação de textos orientadores para o próximo Encontro. 
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Figura 3.2 – Detalhamento do conteúdo programático do Curso “Conservação e Gestão das 

Nossas Águas: Compreender para Participar”, por encontro. 

(conclusão) 

Encontro Conteúdo 

07 

(06/04) 

 

Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal nº 9.795/1999). 

Diretrizes, objetivos e conceitos. Educação Ambiental e gestão participativa. 

Experiências de Educação Ambiental em políticas públicas. Aprendizagem 

social. Política Municipal de Educação Ambiental (Lei Municipal nº 

4.669/2009). Educação Ambiental no Plano Municipal de Educação e em outras 

políticas públicas municipais. Estratégias para aliar Planejamento, Gestão e 

Educação. Discussão. Indicação de textos orientadores para o próximo 

Encontro. 

08 

(16/04) 

Atividade 4 – Elaboração das propostas de intervenção pelos Grupos de 

Trabalho, com base nas discussões realizadas e conteúdos trabalhados, visando 

aperfeiçoar a governança dos recursos hídricos em Votuporanga. Apresentação 

das Propostas de Intervenção elaboradas pelos Grupos de Trabalho. Discussão e 

aprovação em plenário. 

09 

(30/04) 

Palestra de Encerramento. Encaminhamentos relativos às Propostas de 

Intervenção produzidas. Avaliação do curso: questionário e discussão (com o 

objetivo de validar ou não o curso enquanto recurso educacional, bem como 

receber críticas e sugestões relativas ao atendimento pleno dos objetivos da 

pesquisa). Encerramento. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 O conteúdo programático foi caracterizado como “preliminar” em função da 

proposta metodológica adotada, pautada em flexibilidade programática, de modo a 

proporcionar a participação dos cursistas na sua construção.  

 Tal postura, aliada à percepção sobre o interesse e expectativas dos participantes, 

e também às contribuições por eles oferecidas no transcorrer dos Encontros, resultou na 

realização de adequações na programação preliminar apresentada na Figura 3.2.  

 Algumas das alterações realizadas no conteúdo programático podem ser 

percebidas analisando-se as informações apresentadas na Tabela 3.1, referente à 

sistematização do desenvolvimento do curso em sete etapas. Observa-se que foram 

efetivamente realizados treze Encontros, contabilizando uma carga horária total de 48 horas.  
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 Os detalhes referentes às alterações realizadas são descritos conforme se avança 

na apresentação dos resultados da pesquisa.   

 

Tabela 3.1 – Etapas do desenvolvimento das atividades do Curso “Conservação e Gestão das 

Nossas Águas: Compreender para Participar”.  

Etapa Descrição Cronologia 

1 
Inscrições, avaliação prévia e apresentação 

do curso 

Período de inscrições (entre dez/2015 e 

jan/2016) e Encontro 01 (24/02) 

2 Subsídios à compreensão dos problemas  
Encontros 02 (05/03), 03 (09/03), 04 

(16/03) e 05 (23/03) 

3 
Mapeamento participativo e elaboração de 

propostas 

Encontros 06 (02/04), 07 (09/02) e 08 

(13/04) 

4 Trabalho de campo Encontro 09 (16/04) 

5 Priorização e detalhamento das propostas Encontros 10 (27/04) e 11 (30/04) 

6 Ferramentas de participação Encontro 12 (04/05) 

7 Encerramento e avaliação do curso Encontro 13 (14/05) e após 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Em geral, as atividades pedagógicas realizadas durante os Encontros foram 

conduzidas pelo autor do trabalho. Houve, contudo, a colaboração de outros profissionais, 

cuja participação será referenciada durante a descrição das atividades realizadas.  

 Ressalta-se que a condução das atividades pedagógicas e as respostas do grupo à 

sua realização foram alvo de análise conjunta e contínua pela equipe de pesquisadores, em 

reuniões presenciais e comunicação remota. Esse acompanhamento e avaliação foram 

fundamentais para o dinamismo do programa de ensino e a manutenção de uma interação 

efetiva e eficaz com o grupo. 

 Os Encontros foram realizados em locais cedidos por parceiros, tendo sido a 

cessão solicitada formalmente pela equipe de pesquisadores. Colaboraram, nesse sentido, a 

Associação Industrial da Região de Votuporanga – AIRVO, a Sociedade dos Engenheiros, 

Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga – SEARVO, e o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, campus de Votuporanga. 
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 As atividades que integraram as sete etapas e os principais resultados obtidos 

durante sua execução são apresentadas nas próximas seções. Também são apresentados 

desdobramentos do processo formativo ocorridos durante e após a conclusão formal do curso. 

 

3.1.1 Inscrições, avaliação prévia e apresentação do curso 

 

3.1.1.1 Inscrições e avaliação prévia 

  

 A divulgação do curso foi realizada entre o final de novembro de 2015 e o início 

de janeiro de 2016, por meio de redes sociais e também pelo envio de convite oficial a 

diversos órgãos públicos e instituições do município.  

 Foram utilizadas na divulgação apenas mídias digitais. Em linhas gerais, o 

material de divulgação elaborado continha uma breve explicação sobre o contexto da 

pesquisa, a apresentação da equipe de pesquisadores e conteúdo preliminar disposto na Figura 

3.1 e um cronograma com as datas dos nove Encontros previstos (Figura 3.2). 

 Em relação às redes sociais, foram utilizados os programas Facebook e Whatsapp 

Messenger (FACEBOOK INC., 2016; WHATSAPP INC., 2016). No Facebook, as 

divulgações foram realizadas na linha do tempo do pesquisador, na fanpage do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, e também publicando o material de divulgação 

em grupos e páginas com interesses afins às temáticas contempladas na programação 

preliminar. Foi utilizada, ainda, a ferramenta de “impulsionamento” de publicações do 

Facebook, por meio da qual é possível estipular o número de atingidos pela divulgação, bem 

como direcioná-la com base em informações de naturalidade, idade, gênero, interesses 

principais, entre outros. 

 Para a divulgação via e-mail, foi criada uma conta no Google (2015c), intitulada 

“Curso Nossas Águas Conhecer para Participar”, à qual foi atribuído o endereço 

“conhecendoasaguas@gmail.com”. Os convites oficiais foram direcionados por e-mail à 

SAEV Ambiental e às Secretarias da Administração Municipal, solicitando aos responsáveis 

que os compartilhassem com os servidores públicos das respectivas áreas. Também foram 

enviados convites, em meio digital, aos membros dos conselhos municipais em 

funcionamento. Convite específico, no que tange a entidades da sociedade civil, foi enviado 

também em meio digital aos associados da Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e 

Agrônomos da Região de Votuporanga – SEARVO.  
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 Objetivando colher informações sobre o perfil dos interessados em participar do 

curso, estipulou-se uma data final para a efetivação de pré-inscrições, as quais foram 

realizadas por meio do preenchimento de um formulário online na plataforma Google Forms 

(GOOGLE, 2015b), vinculada à conta “Curso Nossas Águas Conhecer para Participar” 

(GOOGLE, 2015c). No formulário, foram solicitadas informações pessoais e também sobre a 

atuação profissional dos interessados, bem como sobre sua participação em órgãos colegiados 

e organizações civis. Ao final da análise das informações enviadas por 46 interessados, optou-

se por efetivar as inscrições de todos os pré-inscritos. O perfil geral dos inscritos é 

apresentado na Tabela 3.2. A estrutura completa do formulário está disponibilizada no 

Apêndice A. 

 Os perfis de 1 a 6 que constam da Tabela 3.2, na coluna “Perfis de participação 

social”, fazem correspondência com seis perguntas presentes no formulário de pré-inscrição. 

Foram inseridas com o objetivo de identificar a inclinação e experiência dos interessados em 

relação à participação social, com base em informações sobre sua atuação em espaços 

participativos e organizações sociais. 

 Nas colunas da Tabela 3.2 são apresentados o número absoluto e a porcentagem 

de inscritos para cada perfil, divididos por setor de atuação (Poder Público Municipal, Poder 

Público Estadual, Particulares e Estudantes) e também considerando o total de inscritos. 
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Tabela 3.2 – Perfis dos inscritos no Curso “Conservação e Gestão das Nossas Águas: Compreender para Participar”. 

Perfis de participação social 

                                       Setor de atuação  

Poder Público 

Municipal 

Poder Público 

Estadual 
Particulares Estudantes Total 

Número de inscritos e representatividade no setor  

25 (%) 5 (%) 14 (%) 2 (%) 46 (%) 

1) Participa ou já participou do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente 
13 52% 2 40% 4 29% 0  - 19 41% 

2) Participa ou já participou de algum conselho 

municipal ou regional como representante de órgão ou 

entidade 

18 72% 3 60% 7 50% 0  - 28 61% 

3) Participa ou já participou de algum movimento 

social, associação, sociedade profissional, clube de 

serviços ou ordem filosófica ou religiosa 

13 52% 2 40% 12 86% 0  - 27 59% 

4) Exerce ou já exerceu cargo de direção em algum 

movimento social, associação, sociedade profissional, 

clube de serviços ou ordem filosófica ou religiosa 

6 24% 1 20% 0  - 0  - 7  15% 

5) Participa ou já participou de Audiência Pública 14 56% 2 40% 7 50% 0  - 23 50% 

6) Participa ou já participou de sessão da Câmara 

Municipal 
18 72% 3 60% 8 57% 1 50% 30 65% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Solicitou-se também que fossem informados no formulário os motivos do 

interesse pelo curso e as expectativas quanto à participação. Em relação ao interesse, 

observou-se que grande parte deles indicou o de “adquirir” conhecimentos referentes à 

temática ou mesmo “aprofundar” os já possuídos. Alguns sublinharam a possibilidade de 

aperfeiçoamento da atuação profissional. Outros justificaram o interesse em razão do mal uso 

geral que percebem em relação ao recurso hídrico e na intenção de contribuir para a gestão 

das águas. Seguem abaixo alguns trechos significativos: 

 

Basicamente, devido mal uso atual e consequente previsão de falta no futuro 

próximo. (Respondente 6) 

 

Porque quero saber e me aperfeiçoar mais sobre o uso, conservação e gestão das 

águas nos municípios... (Respondente 9) 

 

Porque acredito que preciso conhecer mais do assunto para transferir para as 

famílias através das minhas criancas do Cemei . Com certeza terei um melhor 

resultado conscientizando as famílias. Quero realizar um projeto no Cemei, pois 

trabalho muito bem com projetos. (Respondente 16) 

 

Somar, aprender, trocar experiências, e também estar na área relacionada. 

(Respondente 21) 

 

Interesso-me por entender melhor o processo de gestão de recursos hídricos no 

nosso Estado, como forma de aprimorar minha atuação profissional e cidadã 

aproveitando os espaços de gestão participativa disponíveis para debater e 

implementar as ações necessárias a gestão das nossas águas. (Respondente 24) 

 

Por estar atuando na área de meio ambiente e resíduos sólidos junto a cooperativa de 

catadores e poder público municipal, onde fiz uma especialização para ampliar meus 

conhecimentos e capacitar tecnicamente na área de saneamento e meio ambiente e 

aprimorar os conhecimentos relativo ao tema água como forma de contribuir para 

ações de conservação das águas, em resposta a atual crise hídrica do país. 

(Respondente 29) 

 

Vital importância para o município, onde podemos colaborar. (Respondente 31) 

O conteúdo do curso tem muita importância, principalmente devido à crise hídrica 

que estamos passando no momento atual. Para tanto, capacitações e aquisição de 

novos conhecimentos nessa área são muito importantes e construtivos. (Respondente 

46) 

 

 

 Quanto às expectativas, explicitaram, em síntese, conhecer mais sobre a temática 

e as leis que se aplicam aos recursos hídricos para (i) multiplicar os conhecimentos a serem 

adquiridos, (ii) participar da gestão das águas e (iii) aperfeiçoar a atuação profissional. Alguns 

relataram ter como expectativa contribuir para a conservação das águas no município. São 

apresentados abaixo trechos sobre as expectativas relatadas: 

 
Aplicação com meus alunos nas aulas de educação ambiental. (Respondente 1)  
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Sempre ganhar velocidade naquilo que acreditamos. (Respondente 3) 

 

Espero ampliar meus conhecimentos e me atualizar sobre o tema para poder aplicar 

no cotidiano de trabalho, bem como passar este conhecimento para outras pessoas. 

(Respondente 4) 

 

Ganhar conhecimentos, no sentido de melhor conservar e melhor utilizar produto tão 

necessário à manutenção de vida no planeta. (Respondente 6) 

 

Desenvolver práticas que ajuda o meu município a caminhar e fazer a conservação e 

gestão das nossas águas que margeia o município. (Respondente 9) 

 

Os meus conhecimentos na área são muito superficiais, apenas de leitura de artigos 

de jornais. Gostaria de me informar mais e esta é uma oportunidade que quero 

aproveitar. Acho que o problema da água no nosso planeta é um assunto muito sério 

e se tiver mais conhecimento deste assunto, posso tentar transmitir para mais 

pessoas. (Respondente 13) 

 

Minha expectativa é quanto à mobilização popular quanto a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos. (Respondente 15). 

 

Espero aprender no curso quais as práticas enquanto cidadã que podem ser feitas 

para colaborar com a gestão dos recursos hídricos e como a população usuária pode 

atuar em conjunto com os governos para que os objetivos de conservação e 

preservação dos recursos hídricos sejam atingidos e, nesse contexto, qual o alcance 

da educação ambiental na sociedade para que de fato seja construída e moldada uma 

sociedade mais sustentável, ética e esclarecida. (Respondente 22) 

 

Mais informações para intervenção consciente. (Respondente 23) 

 

Aprender sobre as leis, como participar ativamente da conservação das nossas águas. 

(Respondente 28) 

 

Quais as técnicas de conservação e gestão das águas e juntamente com o grupo do 

curso propormos ações municipais e regionais. (Respondente 29) 

 

Espero aprender a como funciona nossas águas para aprimorar os projeto e 

contribuir para a conservação das mesmas. (Respondente 45) 

 

 Na categoria “Poder Público Municipal”, inscreveram-se servidores de 

Votuporanga e também de alguns municípios próximos, estes últimos ligados aos setores de 

meio ambiente dessas cidades. Os servidores municipais de Votuporanga inscritos eram 

vinculados à SAEV Ambiental (4), Câmara Municipal (1) e às seguintes Secretarias 

Municipais: Educação (4), Assistência Social (3), Saúde (2), Obras (1), Desenvolvimento 

Urbano e Habitação (1), Desenvolvimento Econômico (1), Finanças (1). Os servidores 

estaduais vinculavam-se aos seguintes órgãos, sediados no município: CETESB (2), 

Secretaria da Saúde (1), Instituto de Pesca (1), Secretaria de Educação (1). A categoria 

“Particulares” reuniu diversos profissionais autônomos, trabalhadores e pequenos 

empresários, quase todos participantes de associações sediadas no município, como a 
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Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga – SEARVO, 

Instituto Ambiente em Foco – IAF e Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

  

3.1.1.2 Apresentação do curso: Encontro 01 

 

 O primeiro Encontro foi realizado no dia 24 de fevereiro de 2016, na sede da 

AIRVO, e contou com a presença de 24 dos 46 inscritos (Figura 3.3). Foi organizada uma 

recepção pela equipe de coordenação do curso, na qual foram oferecidos café, suco e petiscos.  

 Durante a reunião, os participantes foram esclarecidos sobre o contexto de 

oferecimento do curso, referente a uma pesquisa participativa cujo objetivo compreendia o 

desenvolvimento de um programa de ensino voltado à reflexão sobre políticas públicas 

relacionadas à conservação e gestão dos recursos hídricos. Discutiu-se também sobre a 

flexibilidade no conteúdo programático, adotada de forma a atender demandas por temas 

específicos apresentadas pelos participantes. Ao final da reunião, foi proporcionado um 

espaço para a exposição de expectativas e sugestões.  

 Os comentários e as sugestões dos participantes apontaram como demandas os 

seguintes temas e informações: panorama global sobre a situação dos recursos hídricos e 

comparação com o Brasil; situação do saneamento básico em Votuporanga; informações 

sobre a qualidade da água destinada ao abastecimento público e os seus métodos de 

tratamento; disponibilidade das águas subterrâneas e normas para o seu uso; cobrança pelo 

uso da água e pagamento por serviços ambientais; saneamento rural; impactos do uso de 

defensivos agrícolas; drenagem urbana.  

 

Figura 3.3 – Primeiro Encontro do curso, realizado em 24 de fevereiro de 2016. 

  

  Fonte: Rafael Navarro. 
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 Ainda no primeiro encontro, foi compartilhado um link para acesso à pasta online 

do curso, criada na conta Google do curso, na qual foi disponibilizado todo o material 

destinado às leituras prévias solicitadas para os encontros. Também foram arquivadas na pasta 

todas as apresentações e o material produzido nas atividades desenvolvidas durante o curso.  

 Visando colher mais subsídios para a elaboração e a organização do material do 

curso, acordou-se com os presentes o encaminhamento a todos os inscritos de um questionário 

a ser respondido antes do segundo encontro. O questionário, intitulado “Considerações sobre 

nossa relação com as nossas águas”, também foi elaborado na plataforma Google Forms 

(GOOGLE, 2015b) e teve seu link disponibilizado via e-mail. Foi respondido por 20 dos 46 

inscritos. As questões formuladas e uma síntese sobre as respostas obtidas são retratadas na 

Figura 3.4.  

 As questões foram formuladas com o objetivo de colher informações sobre (i) a 

percepção dos participantes acerca dos recursos hídricos locais e das políticas públicas a eles 

relacionadas, (ii) o acesso que tinham a informações sobre essas águas e aos dispositivos 

legais que protegem os corpos hídricos no município, (iii) assim como as informações que 

consideravam importante obterem para uma melhor compreensão da realidade afeta aos 

recursos hídricos locais. 

 As informações coletadas orientaram, relativamente ao conteúdo e abordagem, a 

elaboração das aulas ministradas. Não foram necessárias, contudo, mudanças na organização 

temática geral prevista preliminarmente para os Encontros 02 a 05. 

 Em relação à condução das demais outras atividades realizadas com o grupo, os 

resultados do questionário ressaltaram, face ao desconhecimento sobre os cursos d´água e 

legislação local aplicada, a importância da realização de uma atividade de campo e de um 

contato mais próximo com textos legais relacionados à gestão e conservação das águas no 

município. Tais elementos foram incluídos na proposta de sistematização das discussões, 

apresentada após o Encontro 05, mediante demanda dos participantes. O processo é descrito 

com mais detalhes na seção 3.1.2, a seguir. 
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Figura 3.4 – Síntese das respostas ao questionário “Considerações sobre nossa relação com as 

nossas águas”.  

(continua) 

Síntese das respostas 

Questão 1: Há no município situações relacionadas aos recursos hídricos que lhe 

chamem a atenção positiva ou negativamente? Você gostaria de compartilhar suas 

impressões sobre elas? 

Aspectos positivos: programas ambientais da SAEV na microbacia do Córrego do 

Marinheirinho; proteção de nascentes; concessionária cuidando da água e esgotos; existência 

de aquífero; iniciativas pessoais voltadas à preservação ambiental no município; qualidade da 

água distribuída à população. Aspectos negativos: Ausência de parques lineares efetivamente 

implantados; inexistência de mata ciliar no entorno dos corpos hídricos e, em especial, da 

Represa Municipal; impermeabilização do solo; expansão urbana em geral e especificamente 

na bacia de contribuição da Represa Municipal; assoreamento da Represa Municipal; capina 

química no entorno da Represa Municipal; falta de preocupação com cursos d'água não 

inseridos na bacia de contribuição da Represa Municipal; falta de conservação de nascentes 

não inseridas na bacia de contribuição da Represa Municipal; falta de fiscalização sobre a 

conservação do solo agrícola; falta de saneamento rural; perdas no sistema de distribuição de 

água; falta de preocupação com as águas subterrâneas; excesso de captações alternativas ou 

clandestinas; falta de controle na perfuração de poços, gerando insegurança no uso dessas 

fontes alternativas e clandestinas; falta de transparência na divulgação de dados sobre 

saneamento; divulgação deficiente de inciativas como o Ecotudo e a coleta seletiva; falta de 

investimentos em projetos ambientais. 

Questão 2: Você já teve ou tem acesso a informações sobre a existência e a situação dos 

cursos d’água que banham o município? Em caso afirmativo, cite quais as fontes dessas 

informações. 

As respostas indicam que o conhecimento sobre os cursos d’água do município estão 

atrelados à atuação profissional em áreas relacionadas aos serviços de saneamento básico, 

onde predominam servidores públicos. Os participantes provenientes de outras áreas de 

atuação profissional apontaram, em geral, inexistirem informações sistematizadas sobre os 

recursos hídricos locais. 
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Figura 3.4 – Síntese das respostas ao questionário “Considerações sobre nossa relação com as 

nossas águas”. 

(conclusão) 

Síntese das respostas 

Questão 3: Quais os tipos de informação e conhecimento você considera mais 

importantes para compreendermos melhor a realidade sobre os recursos hídricos no 

município? 

Foram apresentados como importantes, as seguintes informações e conhecimentos: 

classificação dos recursos hídricos; parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade da 

água e os limites existentes; mapeamento detalhado dos recursos hídricos; situação dos 

cursos d´água; a captação de água para abastecimento; qualidade da água de abastecimento; 

projeções futuras para a relação entre demanda e disponibilidade de água; expansão e 

ocupação do espaço urbano; gestão dos recursos hídricos urbanos; zonas de recarga de 

aquíferos; assoreamento da Represa Municipal; impermeabilização do solo; conservação das 

áreas lindeiras aos córregos urbanos; Aquífero Guarani; relação entre a preservação e 

conservação do solo e a quantidade e qualidade da água; outros usos da água além do 

abastecimento público; formas de incentivar a conservação e a preservação dos corpos 

d'água; custo do tratamento da água de abastecimento; reuso da água; impacto das mudanças 

climáticas; ações para o controle do uso dos recursos hídricos locais; legislação municipal 

como o Plano Diretor e leis de incentivo à preservação das nascentes; projetos e pesquisas já 

realizadas ou em desenvolvimento; ações de Educação Ambiental para a proteção e 

conservação dos recursos hídricos e seu consumo consciente. 

Questão 4: Já teve contato com alguma Lei ou Decreto Municipal que trata direta ou 

indiretamente sobre recursos hídricos? Em caso afirmativo, você poderia citar algum? 

Você pensa ser necessário algum ajuste a esse dispositivo legal para valorizar ou 

melhorar a pertinência ou mesmo a efetividade desses textos legais? 

Quinze dos vinte respondentes (75%) responderam que nunca tiveram contato com leis ou 

decretos municipais relacionados ao tema dos recursos hídricos. Entre os que informaram já 

terem tido algum tipo de contato, observou-se que apenas três conseguiram apresentar 

referências sobre tais normas, não apontando, contudo, sugestões de ajustes. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.1.2 Subsídios à compreensão dos problemas 

 

 Essa etapa compreendeu os Encontros 02 a 05, conforme descrito na Tabela 3.3.  

 

Tabela 3.3 – Conteúdo programático dos Encontros 02 a 05. 

Encontros Conteúdo 

02 

(05/03) 

 

Problemáticas envolvendo recursos hídricos. Recursos hídricos na 

Constituição Federal. Política Nacional de Recursos Hídricos e 

instrumentos de gestão de recursos hídricos. Organização institucional 

da gestão de recursos hídricos. Política Nacional de Saneamento Básico 

e interfaces com recursos hídricos. 

03 

(09/03) 

Situação dos recursos hídricos nas Bacias Turvo-Grande (UGRHI 15) e 

São José dos Dourados (UGRHI 18). 

04 

(16/03) 

Estatuto da Cidade e instrumentos de política urbana relacionados à 

gestão de recursos hídricos. Histórico da ocupação e do planejamento 

territorial em Votuporanga. Recursos hídricos nos Planos Diretores 

Municipais (1970, 1995 e 2007). 

05 

(23/03) 

Espaços de participação para a gestão das águas. Metodologias 

participativas.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Os temas foram articulados com o objetivo de fornecer aos participantes os 

elementos básicos necessários à compreensão das problemáticas relacionadas aos recursos 

hídricos em nível local. Partiu-se do pressuposto de que essa compreensão passa 

necessariamente pela contextualização das diversas dimensões que condicionam a situação 

das águas no município. Buscou-se explicitar que a situação dos corpos hídricos é o resultado 

da interação entre: (i) as condições naturais que permitem a sua ocorrência; (ii) o modo como 

se ocupa o território onde ocorrem;  (iii) a efetividade das políticas públicas capazes de 

disciplinar essa ocupação e evitar os consequentes impactos em sua quantidade e qualidade; 

(iv) a atuação da sociedade na fiscalização e no aperfeiçoamento da aplicação das políticas 

públicas. 
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 A dinâmica dos Encontros 02 a 05 contemplou aulas expositivas, permeadas por 

muitos comentários individuais e discussões entre os participantes acerca dos assuntos em 

estudo. Segue abaixo uma breve descrição desses Encontros. 

 No Encontro 02, realizado em sala cedida pelo IFSP, foram utilizadas como ponto 

de partida informações gerais sobre a relação do homem com a água, com destaque para as 

condições mundiais de saneamento básico e as projeções de demanda de água estimadas pela 

Organização das Nações Unidas (UNESCO, 2015). Participaram desse Encontro 19 inscritos. 

 Partindo da realidade global, buscou-se explicitar as razões pelas quais se faz 

necessário o estabelecimento de normas para a utilização da água e, consequentemente, de 

uma estrutura institucional para gerenciar os recursos hídricos. Foram apresentados os 

principais órgãos reguladores nas esferas nacional e estadual, bem como a legislação 

relacionada ao tema e os instrumentos de gestão legalmente instituídos. Apresentou-se 

brevemente o marco legal do setor de saneamento no Brasil, com foco na estrutura dos planos 

municipais de saneamento básico. 

 Quanto às intervenções e discussões envolvendo os participantes, ressaltam-se 

duas situações principais percebidas pelo pesquisador. Uma delas refere-se à explicitação do 

desejo de compartilhamento com o grupo de experiências pessoais ou profissionais 

relacionadas ao assunto em pauta. Alguns dos participantes trabalham em áreas afins à de 

regulação do uso da água e puderam compartilhar experiências relacionadas a instrumentos de 

gestão como a outorga de recursos hídricos, por exemplo. Apontaram também situações 

problemáticas vivenciadas nas quais os instrumentos não são aplicados, e outras em que 

constataram a insuficiência desses instrumentos em efetivamente evitar impactos nos recursos 

hídricos em nível local. 

 A outra situação compreendeu a externalização de um posicionamento crítico 

sobre a legislação por participantes que não atuam diretamente na área, apontando potenciais 

dificuldades à aplicação das normas e sugerindo alterações que consideravam mais coerentes. 

Um dos principais produtos do Encontro para o grupo foi a percepção da complexidade 

inerente ao gerenciamento e a dificuldade que essa própria complexidade incute na 

conservação dos recursos hídricos.   

 O Encontro 03, realizado no anfiteatro do IFSP, foi voltado a contextualizar a 

realidade regional em que está inserido o município de Votuporanga. Foram apresentadas e 

discutidas informações dos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos das Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos 15 e 18, elaborados em 2015 (ano base 2014) pelos 
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Comitês de Bacia Hidrográfica Turvo-Grande e São José dos Dourados, respectivamente 

(SÃO PAULO, 2015a; 2015b). Estiveram presentes 18 participantes. 

 A realidade regional e também o modo por meio do qual são geradas as 

informações inseridas nos Relatórios de Situação eram desconhecidos da maioria dos 

participantes. Informações sobre os municípios da região relacionadas aos elevados índices de 

perdas hídricas nos sistemas de distribuição de água tratada, à fragmentação da cobertura 

vegetal remanescente e à alta susceptibilidade à erosão dos solos, os impressionou, gerando 

intervenções repletas de preocupação. Mesmo os bons índices de tratamento de esgoto dos 

municípios da região eram praticamente desconhecidos dos que não atuavam diretamente na 

área de saneamento e regulação. 

 No Encontro 04, novamente realizado no anfiteatro do IFSP, foram introduzidas 

com mais ênfase as questões de caráter local. Participaram 25 cursistas. 

 Foram apresentados os princípios e diretrizes do Estatuto da Cidade, bem como os 

instrumentos de política urbana passíveis de inserção nos Planos Diretores Municipais, cuja 

aplicação tem influência direta nas condições de quantidade e qualidade das águas. Seguiram-

se a apresentação e discussão sobre aspectos históricos da criação do município de 

Votuporanga, da ocupação do seu território e da elaboração dos planos diretores de 1971, 

1996 e 2007. Uma contribuição importante para o debate sobre os planos diretores foi a 

participação do Sr. Gustavo Fava, arquiteto que atuou na elaboração do Plano Diretor 

elaborado aprovado em 1996 (VOTUPORANGA, 1996) e que ocupou posteriormente o cargo 

de Secretário Municipal de Planejamento. Durante o Encontro, foram apresentados mapas e 

outras informações relativas ao atual zoneamento urbano e a problemas envolvendo os 

recursos hídricos, diagnosticados em documentos técnicos oficiais elaborados pela Prefeitura 

Municipal (VOTUPORANGA, 2007a; 2012d; 2014c). 

 Nesse Encontro, a maior parte das intervenções e discussões ocorreu 

principalmente durante a exposição sobre o histórico de ocupação do município, em razão da 

familiarização dos participantes com fatos históricos que eles mesmos ou seus familiares 

vivenciaram. A apresentação de imagens antigas da cidade foi especialmente importante para 

esse resultado. Os mapas contendo referências espaciais a problemas de alagamento, erosão e 

outros foram também objeto de muitas intervenções e discussão. Participantes ligados ao 

serviço público com atuação nessas áreas fizeram apontamentos sobre situações específicas, 

como por exemplo, a falta de investimentos em drenagem urbana verificada nos últimos anos. 
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 A discussão sobre os problemas locais, tendo por pano de fundo os instrumentos 

de planejamento urbano e o papel do Poder Público, incitou manifestações sobre a 

necessidade de se buscar soluções e também acerca de problemas não tratados na 

apresentação. Propostas de solução foram apresentadas por alguns participantes. Foi sugerida 

por um participante, em meio à discussão, a necessidade de sistematizar as discussões que 

estavam surgindo nos Encontros. A sugestão foi apoiada por diversos outros. Frente às 

manifestações, a coordenação propôs que os participantes refletissem, para discussão nos 

próximos Encontros, sobre maneiras por meio das quais tal sistematização poderia ser 

realizada. 

 As temáticas inicialmente programadas para o Encontro 05 foram “Fontes 

potenciais de poluição dos recursos hídricos” e “Águas subterrâneas”, alterações idealizadas 

com o objetivo de inserir temas de interesse levantados no questionário. No entanto, fazia-se 

necessário também discutir assuntos relacionados à sistematização requerida pelos 

participantes no Encontro 04. Optou-se, assim, no Encontro 05, trabalhar os temas “Espaços 

de participação para a gestão das águas” e “Metodologias participativas”, visando subsidiar o 

atendimento à última demanda. O Encontro, realizado na sede da SEARVO, foi iniciado com 

uma retrospectiva dos assuntos já estudados e das discussões e posicionamentos realizados 

pelos participantes. Participaram 13 inscritos. 

 Como pano de fundo para as discussões desse Encontro, foi proposta pelo 

pesquisador a reflexão sobre como seria possível contribuir para articular as políticas públicas 

de recursos hídricos, saneamento e gestão do território, com vistas à conservação dos recursos 

hídricos locais.  

 Foram apresentadas informações sobre a natureza e o funcionamento de dois 

conselhos deliberativos com competências relacionadas a essas políticas: o Comitê da Bacia 

Hidrográfica Turvo-Grande – CBH-TG, e o Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Saneamento de Votuporanga – COMDEMA. Em relação às metodologias participativas, 

foram apresentadas as seguintes técnicas: construção de agendas socioambientais locais, 

pesquisa-ação, jogos de papeis, “world café” ou café mundial, monitoramento participativo de 

riachos e mapeamento socioambiental participativo. Na apresentação, deu-se ênfase ao 

mapeamento socioambiental participativo (ou apenas mapeamento participativo), técnica para 

a qual foram apresentadas experiências de sua utilização em municípios paulistas, muitos dos 

quais situados na Bacia Hidrográfica dos rios Turvo e Grande (UGRHI 15) (CARPI-JUNIOR 

et al.., 2014).  
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 O aprofundamento sobre o mapeamento participativo foi intencionalmente 

realizado com o objetivo de avaliar a receptividade dos participantes a essa metodologia, cuja 

utilização na sistematização das discussões estava sendo avaliada pela equipe de coordenação 

da pesquisa. A técnica foi bem avaliada pelos presentes. Alguns manifestaram o desejo de que 

fossem realizadas atividades práticas, o que foi rapidamente socializado entre os demais. 

Acordou-se, assim, que seria apresentada pela equipe de coordenação uma proposta de 

metodologia para sistematizar as discussões. 

 

3.1.3  Mapeamento participativo e elaboração de propostas 

 

 O Encontro 06 foi realizado em 02 de abril de 2016, em uma sala do IFSP, e teve 

como atividades principais a avaliação e a aprovação da metodologia de sistematização 

proposta pela equipe de coordenação, assim como o início do mapeamento participativo. 

Estiveram presentes 17 participantes. 

 O mapeamento prosseguiu ainda durante o Encontro 07, também realizado no 

IFSP com a participação de 21 cursistas. Os resultados foram compartilhados entre os 

participantes no Encontro 08, realizado na sede da SEARVO, no qual estiveram presentes 20 

participantes. O delineamento das atividades de mapeamento participativo baseou-se em 

Sydenstricker-Neto (2008), Bacci, Jacobi & Santos (2011) e Carpi-Junior et al. (2014). O 

conteúdo programático dos Encontros 06 a 08 é retratado na Tabela 3.4.  

 

Tabela 3.4 – Conteúdo programático dos Encontros 06 a 08. 

Encontros Conteúdo 

06 

(02/04) 

Conceitos básicos sobre fontes de poluição dos recursos hídricos. 

Mapeamento participativo baseado em diagnósticos, planos existentes 

(Plano Diretor Municipal, Planos Municipais de Saneamento Básico e de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos), e vivências.  

07 

(09/04) 

Continuação do Mapeamento Participativo iniciado no Encontro 06. 

Organização de roteiro para trabalho de campo. 

08 

(13/04) 

Compartilhamento dos resultados do mapeamento. Definição do roteiro 

para trabalho de campo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.1.3.1 Proposta de metodologia para a sistematização das discussões 

  

 A proposta de metodologia apresentada no Encontro 06 teve como objetivo 

central a construção conjunta de ações prioritárias para a conservação das águas no município. 

O documento apresentado e discutido com os participantes segue disponibilizado no Apêndice 

B deste trabalho. Nas Figuras 3.5, 3.6 e 3.7, abaixo, estão compilados os três conjuntos de 

atividades que compõem a metodologia proposta: A) Alinhamento conceitual; B) Elaboração 

do Mapa Participativo; C) Proposição de ações prioritárias para a conservação e gestão das 

águas no município.  

 

Figura 3.5 – Atividades previstas no eixo “Alinhamento conceitual” da metodologia proposta. 

A) Alinhamento conceitual 

Etapa A.1. Conceitos sobre fontes de poluição e aprovação da metodologia. Objetivos: 

Nivelar conhecimentos sobre fontes de poluição e situações passíveis de causar impactos na 

qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos. Apresentar a metodologia. 

Atividades Metodologia 

A.1.a) Exposição e discussão 

sobre fontes de poluição e 

situações passíveis de causar 

impactos na qualidade e 

disponibilidade dos recursos 

hídricos.  

- Aula expositiva sobre fontes de poluição e situações 

passíveis de causar impactos na qualidade e 

disponibilidade dos recursos hídricos. 

A.1.b) Apresentação da 

proposta de metodologia para 

sistematização participativa 

das discussões do curso. 

- Aula expositiva sobre a metodologia proposta. Discussão 

em grupo visando contemplar sugestões e aprovar 

proposta. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 3.6 – Atividades previstas no eixo “Elaboração do Mapa Participativo” da metodologia 

proposta.  

(continua) 

B) Elaboração do Mapa Participativo 

Etapa B.1. Análise de diagnósticos prévios e ações de intervenção já propostas. Objetivos: 

Conhecer problemáticas previamente identificadas em diagnósticos já realizados e quais as 

propostas apresentadas para sua solução. Inserir o que for considerado prioritário e passível 

de espacialização no mapa-base, visando construir um roteiro preliminar para as atividades 

de campo. 

Atividades Metodologia 

B.1.a) Reconhecimento das 

problemáticas e áreas críticas 

previamente diagnosticadas e 

das ações de intervenção 

propostas nos seguintes 

documentos de planejamento 

Plano Diretor Municipal 

(PDM), Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) 

e Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS).  

- Divisão dos participantes em grupos menores (3 a 4 

pessoas, sendo um deles o relator) para análise dos 

documentos e triagem das problemáticas e intervenções 

relacionadas à conservação e gestão das águas 

consideradas mais relevantes. Nesta atividade os grupos já 

terão acesso a um mapa-base preliminar para referenciar 

espacialmente os problemas.  

- Os grupos poderão também inserir no mapa outras 

situações e problemáticas de que tenham conhecimento, 

para compartilhamento com os demais grupos. 

- Os grupos apresentarão o resultado de suas análises e a 

espacialização realizada. 

B.1.b) Definição de temas 

prioritários a serem 

trabalhados no mapa 

participativo, bem como de 

temas não passíveis de 

espacialização (normas, 

instrumentos de gestão, ações 

demandadas), mas que serão 

sistematizados de outra 

forma. 

- Partindo da análise e da espacialização realizadas pelos 

grupos na atividade “1.a”, será avaliado coletivamente o 

conjunto de situações referenciadas espacialmente, a fim de 

validar os resultados, os quais consistirão no roteiro 

preliminar a ser utilizado nas atividades de campo.  

- Os itens não passíveis de espacialização selecionados 

pelos grupos também serão compilados e validados pelo 

conjunto dos participantes. Será tarefa externa dos grupos 

buscar informações sobre o atendimento a metas e 

diretrizes integrantes dos instrumentos de planejamento 

analisados consideradas relevantes. 
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Figura 3.6 – Atividades previstas no eixo “Elaboração do Mapa Participativo” da metodologia 

proposta.  

(conclusão) 

B) Elaboração do Mapa Participativo 

Etapa B.2. Levantamento de campo. Objetivo: Saída a campo para atualização e checagem 

da situação relativa às informações inseridas no mapa-base (roteiro preliminar), bem como 

levantamento de outras situações relevantes potencialmente causadoras de impacto nos 

recursos hídricos. 

Atividades Metodologia 

B.2.a) Atualização e 

checagem da situação relativa 

às informações inseridas no 

roteiro preliminar. 

- Divisão dos participantes em grupos menores (3 a 4 

pessoas, sendo um deles o relator), que serão responsáveis 

por vistoriar áreas específicas em que se inserem as 

situações apontadas no roteiro preliminar. Tais áreas serão 

divididas de modo a representar as bacias que compõem o 

território do município.  

- Será realizado pelos grupos o registro fotográfico das 

situações observadas nos locais referenciados no roteiro 

preliminar.  

- Os grupos referenciarão as observações (checagem das 

informações diagnósticas e novas inserções) no mapa do 

roteiro preliminar. 

Etapa B.3. Síntese das observações e elaboração do mapa-síntese. Objetivo: Elaborar e 

validar mapa-síntese com as observações colhidas nos trabalhos de campo. 

Atividades Metodologia 

B.3.a) Apresentação das 

observações de campo 

realizadas pelos grupos e 

validação do mapa-síntese. 

- Os grupos atualizarão o roteiro preliminar com os 

resultados das observações colhidas em campo e 

apresentarão essa síntese (mapa) e um resumo de suas 

impressões ao conjunto dos participantes. 

- Após a apresentação das impressões e sínteses será 

validado o conteúdo do Mapa Participativo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 3.7 – Atividades previstas no Eixo “Proposição de ações prioritárias para a 

conservação e gestão das águas no município” da metodologia proposta. 

C) Proposição de ações prioritárias para a conservação e gestão das águas no 

município 

Etapa C.1. Sistematização dos resultados do Mapa Participativo e da priorização de ações 

voltadas à conservação e gestão das águas. Objetivo: Elaboração de minuta do documento 

com contribuições para as políticas públicas locais de recursos hídricos. 

Atividades Metodologia 

C.1.a) Oficina para 

priorização das ações 

voltadas à conservação e 

gestão das águas. 

- Com base no resultado das análises dos documentos de 

planejamento realizadas no início da elaboração do Mapa 

Participativo, em especial quanto às não passíveis de 

espacialização (metas, diretrizes e normas) e também no 

conteúdo do mapa gerado, organizar trabalho em grupos 

(world café) para identificar e detalhar as ações prioritárias. 

C.1.b) Sistematização do 

resultado da oficina. 

 

- Compilação e organização, pela coordenação do curso, 

dos resultados da oficina em um texto propositivo a ser 

avaliado e aprovado pelos participantes do curso. 

Etapa C.2. Aprovação da minuta do texto propositivo e discussão sobre encaminhamentos. 

Objetivo: Validar o texto final junto aos participantes do curso e discutir possíveis 

encaminhamentos relativos à utilização do documento. 

Atividades Metodologia 

C.2.a) Aprovação do texto 

final. 

- Apresentação de contribuições dos participantes à versão 

final do documento. 

C.2.b) Discussão sobre 

encaminhamentos. 

- Discussão sobre as expectativas dos participantes em 

relação às possibilidades de utilização do documento 

elaborado. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Antes da apresentação da metodologia, realizou-se uma breve uma breve 

apresentação sobre fontes potenciais de poluição de recursos hídricos, visando auxiliar a 

identificação de situações correlatas com ocorrência no município (item A.1.a da Figura 3.5). 

Procedeu-se então à apresentação e discussão sobre o conjunto de atividades proposto (item 

A.1.b da Figura 3.5).  
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 Ressalta-se que durante a exposição e mesmo após sua conclusão os participantes 

não apresentaram sugestões de alteração ou mesmo complementação relativas à metodologia 

apresentada (Figuras 3.5, 3.6 e 3.7). Dessa forma, considerou-se aprovado o conjunto de 

atividades, dando-se início à execução das atividades previstas.  

 Ressalta-se que, nos dias 19 e 29 de março, visando subsidiar a condução dos 

trabalhos de mapeamento participativo e a definição pelos grupos dos locais a serem por eles 

visitados, o pesquisador realizou uma visita prévia a diversos locais identificados como 

potencialmente problemáticos, tendo por base o levantamento bibliográfico realizado.  

 Contribuíram para a definição desses locais previamente vistoriados: o Mapa dos 

Pontos de Descarte Irregulares – Anexo II do PMGIRS (VOTUPORANGA, 2014g); o Mapa 

de Problemas Ambientais elaborado durante o diagnóstico do Plano Diretor vigente 

(VOTUPORANGA, 2006 apud SANT’ANA, 2007); e o Mapa das áreas críticas para 

alagamentos e áreas vulneráveis (VOTUPORANGA, 2012d, v. 1, p. 102). A atividade foi 

também importante para a definição do material complementar distribuído junto aos mapas 

nas oficinas. 

 

3.1.3.2 Mapeamento participativo 

 

 O trabalho de elaboração dos mapas participativos foi iniciado dividindo-se os 

participantes em quatro grupos. Os grupos – três com quatro pessoas e um com cinco – foram 

constituídos por afinidade e contaram cada um com um monitor designado pela equipe de 

coordenação. Os monitores foram escolhidos por já conhecerem algumas das problemáticas 

em estudo, em função de atividades profissionais realizadas no município e por terem 

trabalhado previamente com o pesquisador em outras oportunidades. Aos monitores coube a 

responsabilidade de organizar os registros dos grupos acerca das problemáticas relacionadas a 

recursos hídricos nos mapas. O pesquisador forneceu aos grupos um mapa-base, um roteiro 

para a atividade e cópias dos materiais complementares, cujo conteúdo foi explicado grupo a 

grupo. 

 O mapa-base destinado ao registro das problemáticas foi impresso em papel 

sulfite, com dimensões de 100 (altura) por 128 (largura) centímetros. Corresponde a um 

recorte da Planta Geral da Cidade – Ano 2016 (VOTUPORANGA, 2016d), no qual estão 

contidas informações especializadas sobre ruas e estradas, corpos hídricos superficiais e 
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parques lineares, perímetro urbano e limites territoriais do município, loteamentos e bairros, 

captações de água e interferências outorgadas.  

 Para o registro das problemáticas nos mapas foram utilizadas canetas 

hidrográficas, lápis de cor e giz de cera de várias cores. A primeira atividade desenvolvida nos 

mapas foi o apontamento da localização da residência de cada um dos participantes, realizada 

com o objetivo de iniciar uma interação entre eles e os mapas.  

 Os referidos materiais complementares consistiram em: 

 Excertos do texto da Lei Complementar nº 106/2007 (VOTUPORANGA, 

2007a), que instituiu o Plano Diretor Participativo, referentes aos seguintes 

itens: Zonas de Proteção Ambiental (Artigos 58 a 72); Macrozoneamento 

Urbano (Artigos 77 a 116); Política do Meio Ambiente (Artigos 157 e 158); 

Política de Saneamento Ambiental (Artigos 159 e 160); Política de Gestão de 

Resíduos Sólidos (Artigos 161 a 163); Política de Transporte e da Mobilidade 

Urbana (Artigos 164 e 165); Diretrizes Gerais da Pavimentação (Artigos 172 e 

173); 

 Texto das Leis Complementares nº 150/2009 e nº 216/2012 

(VOTUPORANGA, 2009b; 2012b), que alteraram o Plano Diretor e tratam, 

respectivamente, de alterações (i) na extensão dos parques lineares e Parque 

Municipal da Represa, e (ii) nos parâmetros urbanísticos do Macrozoneamento; 

 Mapa dos Mapas Lineares inserido originalmente na Lei Complementar nº 

106/2007 – Anexo V do Plano Diretor (VOTUPORANGA, 2007d); 

 Mapa atualizado do Macrozoneamento Urbano (VOTUPORANGA, 2015c); 

 Mapa atualizado do Microzoneamento Urbano (VOTUPORANGA, 2016c); 

 Mapa do Macrozoneamento Rural – Anexo II do Plano Diretor 

(VOTUPORANGA, 2007b); 

 Mapa de Problemas Ambientais elaborado durante o diagnóstico do Plano 

Diretor vigente (VOTUPORANGA, 2006 apud SANT’ANA, 2007); 

 Conjunto de Fichas-Resumo relativas às 70 ações previstas no Plano Municipal 

de Saneamento Básico, nas áreas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana (VOTUPORANGA, 

2012d, v. 2, p. 60 a 85); 

 Mapa das áreas críticas para alagamentos e áreas vulneráveis 

(VOTUPORANGA, 2012d, Volume I, p. 102); 
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 Conjunto de ações e metas previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos – PMGIRS (VOTUPORANGA, 2014g, p. 113-116); 

 Mapa dos Pontos de Descarte Irregulares – Anexo II do PMGIRS 

(VOTUPORANGA, 2014g). 

 

 O mapa-base utilizado é retratado na Figura 3.8. Na Figura 3.9, são apresentadas 

imagens dos quatro grupos realizando o trabalho de mapeamento participativo durante o 

Encontro 06. 

 

Figura 3.8 – Mapa-base utilizado para o registro das situações identificadas pelos 

participantes na atividade de mapeamento participativo. 

 

Fonte: Modif. Votuporanga (2016d). 
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Figura 3.9 – Trabalhos de mapeamento participativo sendo realizados pelos participantes. 

  

  Fonte: Laura Fava. 

  

 Durante o Encontro 06, foi observada uma intensa troca de informações e 

experiências entre os integrantes dos grupos e dos grupos entre si. Participantes com maior 

experiência profissional em uma ou outra temática específica explicavam as possíveis causas 

para as problemáticas registradas. O mesmo compartilhamento se verificou em relação ao 

conhecimento de alguns sobre o histórico de ocupação de determinadas áreas, nas quais foram 

registrados problemas.  

 No decorrer da primeira reunião de mapeamento, os grupos foram aprofundando 

suas observações, análises e registros sobre alguns temas específicos, em função da afinidade 

da maioria de seus membros com tais questões. Ao final da primeira metade do Encontro já 

era possível identificar alguns temas sendo explorados de forma específica por cada um dos 

grupos. Ao final do Encontro, mediante proposta da coordenação, decidiu-se formalizar a 

divisão temática que havia se operado naturalmente nos grupos, de forma a identificá-los 

como Grupos de Trabalho – GT sobre (i) Drenagem, (ii) Resíduos Sólidos, (iii) Atualização 

do Diagnóstico Ambiental, e (iv) Zoneamento. 

 No Encontro 07, realizado em 09 de abril, foram retomados os trabalhos de 

mapeamento e identificação de problemáticas relacionadas aos recursos hídricos. No início do 

Encontro, realizou-se uma reapresentação do material complementar disponibilizado no 

Encontro anterior. Em seguida, foi discutido o detalhamento da programação da próxima 

reunião, na qual seria realizado o compartilhamento dos trabalhos de mapeamento 

empreendidos pelos GT. Mediante proposta da equipe de coordenação, acatada pelos 

participantes, cada GT teria 20 minutos para apresentar o resultado dos trabalhos, 

compreendendo: a espacialização de situações de vulnerabilidade e das áreas críticas 
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identificadas; o apontamento de problemáticas consideradas mais relevantes pelo GT; 

apresentação de propostas de solução para essas problemáticas; a identificação de 5 pontos 

representativos para integrarem o roteiro do trabalho de campo. 

 Uma importante contribuição ocorrida ainda no início do Encontro 07 foi o 

compartilhamento espontâneo e a explicação, por um dos servidores municipais que 

compunham o grupo, de um conjunto de mapas sobre: (i) a configuração das sub-bacias que 

determinam a macrodrenagem no município; (ii) a localização de importantes processos 

erosivos e de pontos de aterramento de resíduos sólidos; (iii) medidas estruturais projetadas 

para proteger o manancial superficial de abastecimento público do município. Nas Figuras 

3.10 a 3.13, são retratados os mapas elaborados pelos GT e, na Figura 3.14, sistematizados os 

elementos registrados. 
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Figura 3.10 – Mapa participativo elaborado pelo GT-Atualização do Diagnóstico Ambiental, com destaque para os registros dos 

participantes. 

 

          Fonte: Elaborado pelos participantes do curso sobre versão impressa de mapa do município. Modif. Votuporanga (2016d). 
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Figura 3.11 – Mapa participativo elaborado pelo GT-Drenagem, com destaque para os registros dos participantes. 

 
 

    Fonte: Elaborado pelos participantes do curso sobre versão impressa de mapa do município. Modif. Votuporanga (2016d). 
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Figura 3.12 – Mapa participativo elaborado pelo GT-Resíduos Sólidos, com destaque para os registros dos participantes. 

 
 

     Fonte: Elaborado pelos participantes do curso sobre versão impressa de mapa do município. Modif. Votuporanga (2016d). 
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Figura 3.13 – Mapa participativo elaborado pelo GT-Zoneamento, com destaque para os registros dos participantes. 

 
 

Fonte: Elaborado pelos participantes do curso sobre versão impressa de mapa do município. Modif. Votuporanga (2016d). 
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Figura 3.14 – Descrição dos elementos registrados pelos Grupos de Trabalho nos mapas 

participativos. 

GT Elementos registrados 

D
re

n
ag

em
 O Grupo fez poucos registros no mapa, os quais compreenderam a localização das 

cinco áreas da cidade acometidas com os principais problemas de drenagem 

urbana, nas quais ocorrem alagamentos com frequência.  

Z
o
n
ea

m
en

to
 

Os registros feitos pelo Grupo se concentraram na identificação das classes do 

Macrozoneamento Urbano e na indicação especialmente daquelas que 

consideraram como de risco de contaminação industrial. Registraram como pontos 

de interesse para vistoria áreas recentemente incluídas no perímetro urbano que 

ainda não foram efetivamente ocupadas. 

R
es

íd
u
o

s 

S
ó
li

d
o
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O Grupo inseriu no mapa a localização dos pontos de descarte irregular de resíduos 

sólidos constantes do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e 

também de áreas que foram utilizadas como “lixões” no passado, algumas das 

quais são atualmente monitoradas pelos órgãos responsáveis. 

A
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l Os registros realizados por este Grupo objetivaram atualizar o Mapa de Problemas 

Ambientais elaborado durante o diagnóstico do Plano Diretor vigente, em 2006, 

consistindo, portanto, na localização dos problemas ainda não solucionados 

apontados no mapa original e dos que surgiram posteriormente, relacionados a 

alagamentos, descarte irregular de resíduos, fontes de poluição, antigos “lixões”, 

áreas contaminadas e assoreamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em relação à descrição dos registros, são importantes alguns apontamentos. O 

GT-Drenagem, por exemplo, embora tenha empreendido poucos registros no mapa, foi muito 

ativo nas discussões sobre possíveis soluções, o que ficou evidenciado pela quantidade e a 

qualidade das propostas apresentadas no Encontro 08 e subsequentes. O mesmo se observou 

em relação ao GT-Zoneamento, que não realizou muitos registros, mas empreendeu esforços 

no entendimento das diferenças entre as classes de uso e os diversos graus de risco que 

oferecem aos recursos hídricos. 

 De modo geral, observando o desenvolvimento dos grupos durante os Encontros 

06 e 07, pode-se afirmar que o trabalho com os mapas foi mais importante para fomentar e 

subsidiar as discussões sobre as problemáticas do que efetivamente como um meio de 
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registrá-las. Funcionou como elemento de coesão para as discussões internas nos grupos e 

também entre os grupos. As discussões fomentadas pelo manuseio dos mapas e dos materiais 

complementares foram registradas nos relatórios apresentados pelos GT no Encontro 08. 

 

3.1.3.3 Sistematização e apresentação de propostas de solução para as problemáticas 

identificadas 

 

 Solicitou-se a cada um dos Grupos de Trabalho que elaborasse um relatório 

compilando o resultado das atividades de mapeamento e as propostas de solução elaboradas 

para as problemáticas identificadas. Assim, no Encontro 08, os grupos apresentaram seus 

relatórios, explicando aos demais participantes as razões dos registros nos mapas e as 

propostas de solução (Figura 3.15). Os relatórios elaborados pelos grupos constam do 

Apêndice C. 

  

Figura 3.15 – Apresentação dos relatórios de mapeamento participativo e propostas de 

intervenção realizada no Encontro 08. 

    

  

Fonte: André L. S. Navarro, Rafael Navarro. 
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 As apresentações foram permeadas de comentários entre os participantes, muitos 

dos quais realizados com o objetivo de correlacionar problemáticas comuns identificadas 

pelos grupos. 

 Ao final do Encontro foi realizada breve discussão sobre os locais a serem 

vistoriados durante o Trabalho de Campo, agendado para o dia 16 de abril (Encontro 09). 

Durante a discussão, alguns dos pontos indicados foram descartados e outros novos 

levantados, tendo em vista questões logísticas e de representatividade das situações. Após a 

aprovação dos pontos a serem visitados pelos presentes, acordou-se que a elaboração do 

roteiro final e o seu envio prévio aos participantes seriam realizados pelo pesquisador. 

 Ressalta-se que as visitas prévias realizadas em março pelo pesquisador a locais 

indicados como problemáticos nos documentos oficiais contribuíram para subsidiar a 

condução do mapeamento participativo e, em especial, a discussão sobre os locais a serem 

vistoriados no Trabalho de Campo. 

  

3.1.4 Trabalho de Campo 

 

3.1.4.1 Organização do roteiro para o Trabalho de Campo 

 

 Foram indicados pelos Grupos de Trabalho 17 pontos a serem vistoriados. Sua 

localização é retratada na Figura 3.16. Uma breve descrição sobre as situações encontradas 

em cada um deles consta na Tabela 3.5. Um roteiro do Trabalho de Campo contendo o mapa e 

as descrições foi enviado previamente aos participantes, via e-mail, no dia 14 de abril. 
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Figura 3.16 – Localização aproximada dos pontos de interesse para vistoria no Trabalho de 

Campo. 

 

Fonte: Modif. Votuporanga (2016d).  

 

Tabela 3.5 – Descrição dos pontos de interesse para vistoria no trabalho de campo. 

(continua) 

Pontos  Descrição 

01 
Bacia de detenção no Loteamento Cidade Jardim: dispositivo de detenção de águas 

pluviais que drenam para o Córrego do Marinheirinho. 

02 
Ferro velho: Fonte potencial de poluição do Córrego Curtume. Assoreamento: 

acúmulo de sedimentos sob travessia no córrego. 

03 Erosão: processos erosivos na calha do Córrego Curtume. 
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Tabela 3.5 – Descrição dos pontos de interesse para vistoria no trabalho de campo.  

(continuação) 

Pontos  Descrição 

04 
Fonte efetiva de poluição: área contaminada em monitoramento (posto de 

combustível) 

05 Problema de drenagem: fundo de vale com alta velocidade de escoamento. 

06 
Descarte irregular de resíduos: descarte irregular de resíduos sólidos próximo a 

ponte no Córrego do Marinheirinho a montante da Represa Municipal. 

07 

Área de expansão urbana: vista para área recentemente inserida no perímetro 

urbano cujo escoamento prioritário se dará junto ao Córrego do Marinheirinho a 

montante da Represa Municipal. 

08 

Canalização: obra de canalização em afluente do Córrego do Marinheirinho onde 

havia antigamente sérios processos erosivos. Fonte potencial de poluição: depósito 

domiciliar de material reciclável e criação de animais à margem do canal. 

09 Área de expansão urbana: descarte irregular de resíduos sólidos. 

10 

Área de expansão urbana: vista para área recentemente inserida no perímetro 

urbano localizada na bacia hidrográfica do rio São José dos Dourados em que se 

localizam nascentes do Córrego Cachoeirinha. 

11 

Descarte de resíduos sólidos: descarte de resíduos sólidos. Fonte efetiva de 

poluição: em razão da diversidade de tipos de material aterrado a área é monitorada 

quanto aos níveis de poluição. 

12 

Descarte de resíduos sólidos: descarte de resíduos sólidos. Fonte efetiva de 

poluição: alta diversidade de tipos de material aterrado na área, que se localiza ao 

lado da Reserva Ambiental Benedita Costa de Paulo. 

13 
Canalização: obra de canalização no Córrego Boa do Alto onde havia antigamente 

sérios processos erosivos.  

14 

Problemas de drenagem: dispositivo de drenagem danificado em razão da 

intensidade de vazão das águas pluviais provenientes do Córrego Boa Vista do 

Médio. Descarte irregular de resíduos: disposição irregular de entulho e resíduos 

domiciliares no entorno da ponte e no leito do Córrego Boa Vista. 

15 
Descarte irregular de resíduos: disposição irregular de resíduos sólidos próximo à 

uma clínica de recuperação de dependentes químicos. 
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Tabela 3.5 – Descrição dos pontos de interesse para vistoria no trabalho de campo.  

(conclusão) 

Pontos  Descrição 

16 

Canalização: obra de canalização no Córrego Santa Amélia. Erosão: graves 

processos erosivos decorrentes da ocupação urbana na bacia do Córrego Santa 

Amélia. 

17 
Descarte irregular de resíduos: disposição irregular de resíduos no Park Residencial 

Colinas, próximo à área de preservação permanente do Córrego do Marinheirinho. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.1.4.2 Trajeto efetivamente percorrido com o grupo 

 

 Participaram da atividade, realizada no dia 16 de abril, 18 pessoas. Os 

participantes se encontraram no início da manhã em frente ao campus do IFSP. Os trajetos 

entre os pontos foram percorridos nos automóveis de alguns dos participantes que se 

voluntariaram a fazer os percursos.  

 Antes da saída, houve uma breve recapitulação sobre o trajeto. Nesse momento, 

informou-se que o consentimento do órgão ambiental competente e do proprietário do imóvel 

para visitação ao ponto 4 não haviam sido conseguidos a tempo, o que inviabilizaria sua 

inclusão no roteiro. Decidiu-se entre os presentes cancelar a visita a esse ponto e também ao 

ponto 5, localizado próximo deste, por questões logísticas.   

 Mediante sugestão do pesquisador, os presentes acordaram em incluir outros três 

pontos – identificados como pontos 18, 19 e 20 – cuja visitação tornava-se oportuna por se 

localizarem bem próximos ao caminho proposto.  

 Durante o percurso, decidiu-se também por não visitar os pontos 12 e 15, em 

razão do avançado da hora e a maior importância relativa atribuída às situações passíveis de 

observação nos pontos 16 e 17.  

 Assim, foram efetivamente vistoriados 16 pontos no Trabalho de Campo 

(Encontro 09). Na Figura 3.17, abaixo, retrata-se o roteiro percorrido com os participantes. 
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Figura 3.17 – Trajeto percorrido indicando a localização dos pontos vistoriados no trabalho de 

campo. 

 

 Fonte: Modif. Google (2015a). 

  

  Os pontos indicados em “azul” na Figura 3.17 são aqueles cuja vistoria foi 

definida durante o próprio Trabalho de Campo. As indicações em “amarelo” e “verde” 

correspondem a pontos vistoriados previstos no roteiro. A diferenciação entre as cores 

“amarelo” e “verde” foi utilizada em respeito a manifestação dos participantes do GT-

Drenagem, que indicaram para vistoria pontos nos quais seria possível observar obras 

destinadas a solucionar ou mitigar problemas relacionados à drenagem urbana, e não apenas 

os problemas. Tais pontos foram indicados em “verde”. Os demais, que constituem situações 
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efetivamente problemáticas em relação à conservação dos recursos hídricos, foram indicados 

em “amarelo”. 

 Nas Figuras 3.18 a 3.38, retrata-se a localização dos pontos vistoriados e também 

imagens das situações observadas in loco. A dinâmica da atividade compreendeu uma breve 

parada nos locais, durante a qual os problemas eram observados pelos participantes, o 

pesquisador descrevia brevemente a situação, e discutiam-se em conjunto as possíveis causas 

e soluções. 

   

Figura 3.18– Localização dos Pontos 01, 02, 03 e 18. 

 

Legenda: Ponto 01 – Bacia de detenção no Loteamento Cidade Jardim: dispositivo de detenção de águas pluviais 

que drenam para o Córrego do Marinheirinho. Ponto 02 – Ferro velho: Fonte potencial de poluição do Córrego 

Curtume. Assoreamento: acúmulo de sedimentos sob travessia no córrego. Ponto 03 – Erosão: processos 

erosivos na calha do Córrego Curtume. Ponto 19 – Assoreamento na Represa Municipal. Fonte: Google (2015a). 
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Figura 3.19 – Bacia de detenção vistoriada no Ponto 01. 

 

                              Fonte: Neide Hengler. 

 

Figura 3.20 – Ferro-velho às margens de córrego e assoreamento observados no Ponto 02.   

  

  Fonte: André Navarro. 
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Figura 3.21 – Erosão vistoriada no Ponto 03, no Córrego do Curtume. 

  

   Fonte: André Navarro; Elias Ghiotto. 

 

Figura 3.22 – Assoreamento na Represa Municipal vistoriado no Ponto 19. 

  

  Fonte: André Navarro; Laura Fava. 
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Figura 3.23 – Localização dos Pontos 06 e 07. 

 

Legenda: Ponto 06 – Descarte irregular de resíduos: descarte irregular de resíduos sólidos próximo a ponte no 

Córrego do Marinheirinho a montante da Represa Municipal. Ponto 07 – Área de expansão urbana: vista para 

área recentemente inserida no perímetro urbano cujo escoamento prioritário se dará junto ao Córrego do 

Marinheirinho a montante da Represa Municipal. Fonte: Google (2015a). 

 

 

Figura 3.24 – Descarte irregular de resíduos sólidos nas proximidades de travessia sobre 

afluente da Represa Municipal no Ponto 06. 

  

  Fonte: Neide Hengler. 
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Figura 3.25 – Vistoria em área de futura expansão urbana próxima às margens da Represa 

Municipal no Ponto 07. 

 

                       Fonte: Neide Hengler. 

 

 

Figura 3.26 – Localização dos Pontos 08 e 18. 

 

Legenda: Ponto 08 – Canalização: obra de canalização em afluente do Córrego do Marinheirinho onde havia 

antigamente sérios processos erosivos. Fonte potencial de poluição: depósito domiciliar de material reciclável e 

criação de animais à margem do canal. Ponto 18 – Canalização: obra de canalização em afluente do Córrego do 

Marinheirinho onde havia antigamente sérios processos erosivos. Processos erosivos: água pluvial originando 

novos processos erosivos no local (ponto adicionado no percurso durante o trabalho de campo). Fonte: Google 

(2015a). 
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Figura 3.27 – Acúmulo de material reciclável em residência às margens de canalização em 

afluente do Córrego do Marinheiro no Ponto 08. 

  

       Fonte: André Navarro. 

 

 

Figura 3.28 – Ocorrência de novos processos erosivos nas proximidades de canalização de 

curso d’água. 

  

          Fonte: André Navarro. 
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Figura 3.29 – Localização dos Pontos 09 e 10. 

 

Legenda: Ponto 09 – Área de expansão urbana: descarte irregular de resíduos sólidos. Ponto 10 – Área de 

expansão urbana: vista para área recentemente inserida no perímetro urbano localizada na bacia hidrográfica do 

rio São José dos Dourados em que se localizam nascentes do Córrego Cachoeirinha. Fonte: Google (2015a). 

 

 

Figura 3.30 – Localização do Ponto 11. 

 

Legenda: Ponto 11 – Descarte de resíduos sólidos. Fonte efetiva de poluição: em razão da diversidade de tipos de 

materiais aterrados, a área é monitorada quanto aos níveis de poluição pelos órgãos ambientais competentes. 

Fonte: Google (2015a). 
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Figura 3.31 – Área antigamente utilizada para aterro de resíduos sólidos que recebe 

atualmente resíduos de poda, no Ponto 11.  

 

                               Fonte: André Navarro. 

 

Figura 3.32 – Localização do Ponto 20. 

 

Legenda: Ponto 20 – Descarte irregular de resíduos sólidos: ponto de descarte localizado ao lado da sede da 

Cooperativa de Catadores de Material Reciclável (COOPERVINTE) e próximo a um centro de entrega 

voluntária de resíduos sólidos (ECOTUDO). Fonte: Google (2015a). 
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Figura 3.33 – Descarte irregular de resíduos sólidos vistoriado no Ponto 20.  

  

Fonte: André Navarro. 

 

 

Figura 3.34 – Localização do Ponto 13. 

 

Legenda: Ponto 13 – Canalização: obra de canalização no Córrego Boa do Alto onde havia antigamente sérios 

processos erosivos. Fonte: Google (2015a). 
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Figura 3.35 – Localização do Ponto 14. 

 

Legenda: Ponto 14 – Problemas de drenagem: dispositivo de drenagem danificado em razão da intensidade de 

vazão das águas pluviais provenientes do Córrego Boa Vista do Médio. Descarte irregular de resíduos: 

disposição irregular de entulho e resíduos domiciliares no entorno da ponte e no leito do Córrego Boa Vista. 

Fonte: Google (2015a). 

 

 

Figura 3.36 – Erosão e descarte irregular de resíduos sólidos próximos a uma travessia na 

Rodovia Péricles Belini, no Ponto 14. 

   

  Fonte: André Navarro. 
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Figura 3.37 – Localização do Ponto 16. 

 

Legenda: Ponto 16 – Canalização: obra de canalização no Córrego Santa Amélia. Erosão: graves processos 

erosivos decorrentes da ocupação urbana na bacia do Córrego Santa Amélia. Ponto 17 – Descarte irregular de 

resíduos: disposição irregular de resíduos no Park Residencial Colinas, próximo à área de preservação 

permanente do Córrego do Marinheirinho. Fonte: Google (2015a). 

 

Figura 3.38 – Erosão causada por problemas de drenagem próxima de curso d’água 

canalizado no Ponto 16.  

  

Fonte: André Navarro. 
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3.1.4.3 Repercussão do Trabalho de Campo e encaminhamentos 

 

 Grande parte dos participantes relatou que o Trabalho de Campo lhes 

proporcionou a ciência de problemas sérios antes desconhecidos por eles. Uma das razões 

aventadas é que a maioria dos pontos visitados localiza-se em áreas periféricas da cidade, 

conforme é possível verificar na Figura 3.16. 

 Muitos comentários realizados durante a atividade demonstraram surpresa diante 

das situações observadas. Um dos comentários mais representativos foi o de uma participante 

que trabalha há cerca de trinta anos no município como autônoma na área de engenharia civil. 

Compartilhou com os colegas que, mesmo em todo esse tempo de atuação n aárea, não tinha 

efetivamente prestado atenção nessas situações, algumas pelas quais passou muitas vezes ao 

lado e não percebeu sua gravidade.  

Outros comentários apontaram o desejo deles em compartilhar as situações 

vivenciadas com outras pessoas, a fim de que fossem amplamente conhecidas. Demonstraram 

também a vontade de conhecer com mais profundidade suas causas. Ressaltou-se como 

importante resultado dessa atividade a troca de experiências sobre situações já conhecidas por 

alguns dos participantes. Na Tabela 3.6, são apresentados alguns dos apontamentos e 

informações compartilhados durante o Trabalho de Campo, em relação aos locais e situações 

observadas.  

 

Tabela 3.6 – Apontamentos dos participantes sobre as visitas realizadas no Trabalho de 

Campo. 

(continua) 

Pontos Descrição Apontamentos e Comentários 

01 
Bacia de 

detenção 

Preocupação com a efetividade das bacias de detenção, uma vez 

que carecem de manutenção periódica (limpeza) pela Prefeitura 

Municipal.  

03 Erosão 

Um participante informou que foi executado em área próxima à 

erosão vistoriada um projeto de reflorestamento relacionado à 

execução de um Termo de Ajustamento de Conduta. 
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Tabela 3.6 – Apontamentos dos participantes sobre as visitas realizadas no Trabalho de 

Campo. 

(conclusão) 

Pontos Descrição Apontamentos e Comentários 

06 
Descarte de 

resíduos 

Um participante que passa periodicamente nesse ponto informou 

que dois anos antes havia muito mais resíduos sendo depositados 

no local. Outro comentou que alguns descartes irregulares no local 

são feitos por proprietários rurais das proximidades, uma vez que 

não há coleta pública de resíduos sólidos na área rural.  

07, 10 

Áreas de 

expansão 

urbana 

Alguns participantes comentaram sobre a importância de 

conhecerem melhor como se dá a divisão das áreas internas aos 

loteamentos, como áreas verdes, de lazer e institucionais.  

11 
Descarte de 

resíduos 

Moradores de chácaras próximas ao local de descarte de resíduos 

vistoriado informaram ter sido constatada contaminação na água 

dos poços existentes nessas propriedades. 

18 

Acúmulo de 

resíduos 

sólidos 

Um participante informou que o catador de materiais recicláveis 

residente às margens do curso d’água é cadastrado pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social. O cadastramento e a consequente 

assistência, no entanto, não contempla aspectos ambientais.  

19 Assoreamento 

Vários participantes relataram ter residido em sítios próximos ao 

Córrego do Marinheirinho antes do represamento. Informaram 

que há cerca de vinte anos atrás o espelho d’água era muito maior, 

alcançando a ponte que dá acesso ao Clube do Banespa. Foi 

apontada a necessidade de ações conjuntas dos órgãos 

responsáveis para garantir a implementação de ações de 

conservação do solo nas propriedades lindeiras à Represa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Ao final do percurso, realizou-se breve reunião entre os presentes com o objetivo 

de fornecer orientações sobre a realização do Trabalho Final do curso, relativo à priorização e 

detalhamento das propostas elaboradas durante o mapeamento participativo. Essa etapa será 

descrita na próxima seção. 
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3.1.5  Priorização e detalhamento das propostas 

 

 Os Encontros 10 e 11 foram destinados, respectivamente, à priorização das 

propostas elaboradas pelos grupos a partir do mapeamento participativo, e à apresentação e 

sustentação dessas propostas junto aos demais grupos (Tabela 3.7). 

 

Tabela 3.7 – Conteúdo programático dos Encontros 10 a 11. 

Encontros Conteúdo 

10 

(27/04) 

Reunião para priorização e detalhamento das propostas elaboradas pelos 

Grupos de Trabalho.  

11 

(30/04) 
Dinâmica para apresentação das propostas dos Grupos de Trabalho. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As orientações para as atividades – consideradas em conjunto como o Trabalho 

Final do curso – foram compartilhadas no dia 16 de abril, após o Trabalho de Campo, e 

também encaminhadas via e-mail a todos os participantes. As orientações são apresentadas na 

Figura 3.39. 
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Figura 3.39 – Orientações referentes à elaboração do Trabalho Final do curso. 

Conteúdo Orientações 
D

es
cr
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- Cada Grupo deverá escolher 02 (duas) propostas prioritárias, descrevê-las e 

apresentar argumentos para a sua defesa diante dos colegas dos outros grupos 

no dia 30/04. Fotos, vídeos, documentos oficiais, depoimentos e outros tipos de 

registros poderão ser usados para enriquecer a argumentação. Todos os 

integrantes do Grupo deverão participar de algum modo da apresentação. 

- Os demais colegas atuarão na dinâmica questionando os argumentos, os quais 

precisarão estar muito bem embasados e claros para resistir aos 

questionamentos e sustentar a importância das propostas. São questões 

importantes a serem trabalhadas na descrição e argumentação das propostas: 

- Qual ou quais os objetivos da proposta? 

- Quais as justificativas técnicas e a base legal que sustentam a proposta? 

- Quais as etapas necessárias para o atendimento aos objetivos? 

- Quais instituições precisam estar envolvidas e qual a responsabilidade 

destas na implementação da proposta? 

- Há um prazo em que deve ou precisa ser implementada a proposta? 

C
ro

n
o
g
ra

m
a 

- 27/04 (quarta-feira, 18h30, SEARVO): reunião presencial dos Grupos para 

fechar a descrição e argumentação relativas às 02 (duas) propostas prioritárias. 

- 30/04 (sábado, 8h30, Instituto Federal): apresentação das propostas pelos 

Grupos. Cada Grupo terá até 30 minutos para a apresentação de suas propostas. 

O
b
se

rv
aç

õ
es

 

- OBS. 1: os Grupos poderão definir as propostas e iniciar as discussões por e-

mail ou Whatsapp antes do dia 27/04. Os relatórios de todos os Grupos 

apresentados em 13/04 seguem anexos. O link para acesso aos mapas 

participativos elaborados é https://goo.gl/JMClA8. O link para todo o material 

do curso - que poderá ser utilizado para embasamento das propostas - é este 

https://goo.gl/oP8EBm.  

- OBS. 2: os Grupos deverão entregar no dia 30/04 um arquivo WORD 

contendo a descrição e argumentação relativas às 02 (duas) propostas 

prioritárias. Poderá, a critério do Grupo, ser elaborada apresentação em 

PowerPoint para apresentação aos demais colegas no dia 30/04. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Com o objetivo de estruturar as propostas prioritárias para a apresentação no dia 

30 de abril, agendou-se uma reunião presencial dos Grupos de Trabalho – GT no dia 27 de 

abril, na sede da SEARVO (Encontro 10). Estiveram presentes 20 participantes. Retrata-se, na 

Figura 3.40, o trabalho dos quatro grupos durante a atividade. 

 

Figura 3.40 – Reunião para priorização e detalhamento das propostas (Encontro 10). 

 

                         Fonte: André Navarro. 

 

 No dia 30 de abril, no auditório do IFSP, foi realizada a apresentação do 

detalhamento das propostas priorizadas pelos Grupos de Trabalho. Estiveram presentes 21 

participantes. 

 Nas apresentações, os integrantes de cada grupo sentaram-se juntos em uma mesa 

para discorrerem sobre as propostas, respondendo a dúvidas e questionamentos dos membros 

dos outros grupos.  

Mediante o consentimento prévio dos participantes as apresentações foram 

filmadas, com o objetivo de criar um ambiente mais formal e permitir o posterior resgate 

integral das discussões. A filmagem permitiu, ainda, que os que não puderam estar presentes 

acompanhassem as discussões. 

 Na Figura 3.41, são apresentadas imagens que retratam a dinâmica adotada na 

atividade. As apresentações realizadas pelos GT no dia 30 de abril estão disponibilizadas no 

Apêndice D. Uma compilação resumida das propostas é apresentada na seção 3.2.3. 

 

 



172 

 

 

 

Figura 3.41 – Apresentação das propostas priorizadas pelos Grupos de Trabalho no Encontro 

11. 

  

  

Fonte: Imagens fornecidas pelos participantes. 

 

3.1.6  Ferramentas de participação social 

  

 O Encontro 12, realizado em 04 de maio, na sede da SEARVO, foi destinado à 

apresentação e discussão sobre ferramentas disponíveis aos cidadãos para o exercício da 

participação social na construção e condução de políticas públicas. O Encontro contou com a 

presença de 15 participantes. Uma breve descrição do seu conteúdo programático é 

apresentada na Tabela 3.8. 

  

Tabela 3.8 – Conteúdo programático do Encontro 12. 

Encontro Conteúdo 

12 

(04/05) 

Documentos legais, técnicos e estratégias como subsídio à participação e 

mobilização voltadas à conservação e gestão das águas. Orçamento 

participativo e Conselho da Cidade. Política Municipal de Educação 

Ambiental. Lei de proteção de mananciais. Outorga onerosa. Código 

tributário municipal. Ação civil pública. Lei de acesso à informação. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 O objetivo central do Encontro consistiu em gerar uma reflexão sobre a 

importância do acesso e da utilização de documentos técnicos e normativos para consolidar e 

ampliar a participação social. A reflexão foi fomentada por meio da apresentação e discussão 

sobre: (i) meios de consulta à legislação federal, estadual e municipal, aos dados do Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento e às peças orçamentárias do município; (ii) a 

utilização de ferramentas digitais (redes sociais e petições online) para mobilização social; 

(iii) o funcionamento de espaços de participativos existentes no município, tais como os 

conselhos e as audiências públicas; (iv) o papel da Ouvidoria Municipal no atendimento a 

demandas dos cidadãos e grupos organizados. Durante a condução da atividade foi realizado o 

acesso online às fontes de informação e ferramentas em discussão. 

 Foram discutidos também trechos específicos de leis municipais cujo efetivo 

cumprimento poderia contribuir para a implementação de várias das propostas elaboradas 

pelos Grupos de Trabalho. Os últimos conteúdos trabalhados nesse Encontro foram trechos da 

lei que instituiu a Ação Civil Pública – Lei Federal nº 7.347/1985 (BRASIL, 1985) e a lei que 

disciplina o acesso a informações públicas – Lei Federal nº 12.527/2011 (BRASIL, 2011a). 

  

3.1.7  Encerramento e avaliação do curso 

 

 O último Encontro, também realizado na sede da SEARVO, foi dedicado à 

discussão do tema “águas subterrâneas”, um dos apontados pelos participantes como de maior 

interesse em ser aprofundado. Foi realizada uma apresentação sobre o assunto pela Profª. Drª. 

Joseli Maria Piranha (Figura 3.42). Estiveram presentes 17 participantes. 

 

Figura 3.42 – Encontro de encerramento do curso. 

  

  Fonte: André Navarro. 
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 Finalizada a exposição, e tendo já sido discutidas as questões de interesse 

específico dos participantes, foi distribuído um questionário de avaliação do curso aos 

presentes. Elaborou-se também uma versão digital do questionário, a fim de que os que não 

estivessem presentes pudessem responder posteriormente.  

 Ao avaliarem o material, e cientes da possibilidade de preenchimento online, os 

presentes se comprometeram a preenchê-lo em meio digital, a fim de que pudessem fazê-lo 

com mais tempo, proposta prontamente aceita pela equipe de coordenação. 

 Ressalta-se que, a partir do início das atividades participativas – mapeamento 

participativo, trabalho de campo, elaboração e detalhamento das propostas – o grupo 

consolidou-se em 22 pessoas, que efetivamente participaram até o final do curso. Compõem 

esse grupo servidores municipais das pastas de Assistência Social (3), Saúde (2), Educação 

(2), Desenvolvimento Urbano e Habitação (1), Finanças (1), servidores estaduais da CETESB 

(1) e da Secretaria da Saúde (1), e profissionais autônomos, empresários e trabalhadores (10). 

O questionário foi distribuído a esse grupo, tendo sido obtidas 19 respostas.  

 A avaliação da frequência aos Encontros indicou uma média de 19 pessoas por 

reunião, e também uma queda bastante significativa comparada a número de 46 inscritos. Essa 

questão será discutida no Capítulo 4. 

 Buscou-se, por meio das questões formuladas, reunir elementos para mensurar os 

resultados percebidos pelos participantes no tocante a mudanças na sua maneira de 

compreender as problemáticas estudadas, à receptividade ao conteúdo programático (temas e 

atividades), e também para a realização de melhorias no programa de ensino. Intentou-se 

também apreender consequências da formação relacionadas à sua vida profissional e pessoal. 

 As questões elaboradas e a descrição das respostas são apresentadas abaixo. Os 

respondentes foram identificados por números de 1 a 19. 

 

Questão 1: Em que medida, numa escala de (0-10), você considera que os temas discutidos 

no curso contribuíram para ampliar a sua compreensão sobre as causas que levam à 

degradação dos recursos hídricos em Votuporanga? Quer especificar? Você poderia 

compartilhar uma situação vivenciada durante o curso que exemplifique sua resposta acima? 

  

 A média das avaliações dos respondentes no que se refere à contribuição dos 

temas para uma melhor compreensão das problemáticas estudadas foi de 9,4. Quanto à 
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solicitação para o compartilhamento das situações que exemplificam esse resultado, quase 

todos apontaram situações.  

 A maior parte das situações compartilhadas tratou sobre relações e associações 

cognitivas estabelecidas e fortalecidas no decorrer do curso, e também sobre o aumento do 

conhecimento sobre a realidade local. Um exemplo de relação reiteradamente indicada nas 

respostas foi a associação entre o modo de ocupação urbana e a degradação dos mananciais.  

 Especificamente em relação ao conhecimento da realidade local, foram muito 

referenciadas nas respostas as fontes e situações que geram a degradação dos recursos 

hídricos identificadas no município. Tais aspectos podem ser observados nas transcrições 

abaixo:  

 

Soube de muitos problemas regionais e sem este curso não saberia da existência 

deles. Por exemplo, soube de muitos locais que podem contaminar nossas áreas de 

recarga, nascentes e a nossa represa. (Respondente 1) 

 

A situação no município que mais me chamou atenção durante o curso foi a questão 

da degradação da Represa de Captação do Marinheirinho, e que se nada for feito 

para conter o assoreamento, dentro de pouco tempo perderemos essa fonte de 

captação, outra situação de risco preocupante no município é a questão das 

condições de drenagem urbana. Por isso é muito importante estudar e discutir a 

expansão urbana local (planejamento, zoneamento, descarte de resíduos, legislações, 

etc.) (Respondente 13) 

 

As discussões acerca de ampliação do perímetro urbano e drenagem. (Respondente 

15) 

 

A elaboração do Mapeamento Ambiental Participativo com o diagnóstico dos 

principais problemas ambientais e hídricos do município realizado em grupo, onde 

podemos conhecer os principais rios, córregos e nascentes, bem como as fontes de 

poluição, áreas contaminadas, descartes irregulares de resíduos sólidos, áreas 

assoreadas, áreas de inundações e outros. [...] contato presencial e visual das 

situações problemas ambientais e hídricos, onde constatamos os riscos das nossas 

fontes de águas como a represa de água da SAEV, nascentes, córregos e rios. 

(Respondente 10) 

  

Para min foi muito esclarecedor o dia em que mapeamos os lugares críticos e de 

prováveis visitas, até então estava tudo muito abstrato pra min. (Respondente 5) 

 

Não sabia, por exemplo, da quantidade de lixo descartado irregularmente, às 

margens dos nossos cursos d'água. (Respondente 4) 

 

Conhecimento das nascentes, córregos, pontes, descartes de lixo que colocam em 

risco nossos recursos hídricos, ocupação urbana, permeabilidade das edificações. 

(Respondente 1) 

 

O curso contribuiu muito para o meu aprendizado específico na questão local, 

embora eu possua algum conhecimento relativo à temática proposta. A visita prática 

aos pontos elencados pelo grupo foi um dos fatores de grande importância para o 

conhecimento local, unindo Teoria e Prática. (Respondente 3) 

 

Acostumada a associar a degradação dos recursos hídricos quando acontecem os 

vários desastres, ruptura de barragem como a de Mariana ou os vários vazamentos 
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de petróleo, ignorando os temas mais próximos a minha realidade. Desta forma, o 

curso me proporcionou o conhecimento das várias causas de degradação não 

somente na teoria bem como na prática. (Respondente 9) 

 

 

Questão 2: Se tivesse que avaliar o seu efetivo aprendizado no curso em uma escala de (0-

10), qual seria? 

  

 Em relação à avaliação sobre o efetivo aprendizado, as respostas variaram de 7,0 a 

10,0, observando-se uma média de 8,8. 

 

Questão 3: Se tivesse que apontar um resultado do curso para sua vida pessoal ou 

profissional, qual seria? 

 

 Os respondentes apontaram diversos resultados, sendo possível identificar, de 

modo geral, as seguintes categorias: (i) compreensão da realidade local; (ii) valorização dos 

recursos hídricos locais; (iii) potencial de multiplicação e intervenção. Seguem abaixo 

algumas respostas representativas no que tange a esses aspectos: 

 

Entendi que as pessoas podem ser um diferencial e são muito importantes para esta 

luta de conservar e gerir as nossas águas. Que temos que começar desde as nossas 

residências (corrigindo erros próprios), tentar olhar ao nosso redor e perceber o que 

pode ser feito e levar até os órgãos públicos as reclamações para que haja alguma 

mudança positiva. (Respondente 1) 

 

A reafirmação da obrigação de cada um de nós protegermos o meio ambiente, e a 

importância do trabalho coletivo. (Respondente 7) 

 

Como cidadão adquiri um novo olhar para a problemática da água a nível local, 

regional e até mundial, assumindo um compromisso de "luta" para a preservação e 

manutenção destes recursos natural. A nível profissional estarei trabalhando com 

dados técnicos que alicerçarão os meus projetos sociais e educacionais. 

(Respondente 3) 

 

Vivemos em uma cidade e não a conhecemos. Esse conhecimento é imprescindível 

para os poderes executivo, legislativo e profissionais, necessário a todo cidadão. 

(Respondente 11) 

 

Despertar. Despertar porque comecei o curso achando não saber nada sobre o 

assunto, porém, aos poucos descobri que tinha algum conhecimento, no entanto esse 

conhecimento estava um pouco desperto, solto. Ao decorrer do curso consegui 

contextualizá-lo. (Respondente 5) 

 

Na vida pessoal acredito que para todos um resultado positivo é o despertar para 

uma maior consciência como cidadãos frente às questões dos nossos recursos 

hídricos, pois a partir do momento que temos o conhecimento podemos colaborar 

através de diversas atitudes, mas por exemplo sendo multiplicadores dessa 

informação. E na vida profissional atuando como Arquiteta no município, contribui 
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nos estudos para melhor uso do solo, que está diretamente ligado aos recursos 

hídricos. (Respondente 13) 

 

Questão 4: Você tem ideia(s) ou expectativa(s) em relação às discussões realizadas e às 

propostas construídas ao longo do curso? Poderia compartilhá-las? 

 

 As respostas apresentadas pelos respondentes reúnem, de maneira geral, 

expectativas voltadas à continuidade dos trabalhos, ao fortalecimento do grupo e à aplicação 

das propostas elaboradas. Representam o desejo da maioria dos participantes de contribuir 

com a mudança dos aspectos negativos da realidade observados no transcorrer do curso. 

Segue abaixo a transcrição de trechos das respostas que exprimem essa constatação:  

 

Vivenciei um grupo bastante unido que pretende continuar com as reuniões 

periódicas. São pessoas conscientes e juntas podem buscar muitas soluções para os 

problemas que encontraram e levar as soluções adiante, para os órgãos e entidades 

que sejam capazes de lutar e tornar as nossas expectativas de mudanças em 

realidade. (Respondente 1) 

 

Na minha opinião meio complicado modificar a curto prazo tantas situações que não 

poderiam acontecer, mais a médio e longo prazo , não tenho dúvidas que vamos 

mudar algo, nem que para isso sejamos criticados como sonhadores, "loucos". Todo 

longo caminho sempre começa com o primeiro passo. (Respondente 6) 

 

A minha maior expectativa é a assinatura do Termo de Compromisso pelos 

candidatos a prefeito e vereadores da nossa cidade. (Respondente 8) 

 

Sim, acredito que com o grupo de participantes formado neste curso com formação e 

atuação profissional em diversas áreas conseguiremos participar na discussão e 

implementação do Plano Diretor, Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, Plano de Saneamento e demais legislações. Também exercer o controle 

social efetivo por meio do Conselho de Meio Ambiente, com a criação do Conselho 

da Cidade, realização de audiências públicas e conferências, cobrando do Poder 

Público o funcionamento desses espaços participativos, a aplicabilidade das 

legislações e a melhora da gestão da política municipal de meio ambiente com a 

criação específica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente desvinculada da 

autarquia SAEV Ambiental. (Respondente 10) 

 

Os temas ambientais são muito complexos e sua problemática nunca está como 

prioridade para o poder público, na maioria das vezes apenas sua exploração os 

interessa, por isso as expectativas é que somente juntos podemos fazer alguma coisa 

mais impactante, ações que possam resultar em algo muito positivo, sozinho cada 

um pode fazer sua parte, mas juntos podemos fazer muito mais. (Respondente 13) 

 

A expectativa de que o poder público acate aos documentos gerados durante o 

estudo e tenha mais responsabilidade quanto aos recursos hídricos do município. 

(Respondente 14) 

 

Tenho expectativas que as reuniões continuem para que em conjunto encontremos a 

melhor forma para lutar em favor de uma cidade urbanizada harmonicamente, e 

assim conseguirmos, ensinar, aprender, conservar, usar, conviver e desenvolver 

todas as atividades necessárias para a saúde de um ser humano sem perder o foco da 

vida! (Respondente 18) 
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 Foram apresentadas poucas ideias nas respostas à Questão 4. As ideias 

apresentadas relacionaram-se às áreas de educação e drenagem urbana. Podem ser observadas 

integralmente nas transcrições abaixo: 

 

Acredito na importância de se oferecer à população mais conhecimento em relação à 

leitura das contas de água. Acredito ser importante trazer para os Cemeis um projeto 

onde trabalhe com as famílias, talvez oficinas, palestras. Esclarecendo e orientando. 

(Respondente 5)  

 

Montar um Plano Diretor para o Município especialmente na área de drenagem 

urbana. (Respondente 19) 

 

Questão 5: Dentre os Temas estudados durante os Encontros, aponte os 03 (três) que você 

considerou: A. Mais interessantes. Explique; B. Com maior significado e impacto para a 

compreensão sobre o ambiente e os recursos hídricos. Explique; C. Mais importantes para 

subsidiar sua participação nessas questões. Explique; D. De maior dificuldade de 

aprendizagem e apropriação. Explique. 

  

 Visando orientar as respostas à Questão 5, foi fornecido aos respondentes o 

conjunto de temas e os respectivos códigos discriminados na Tabela 3.9.   

 

Tabela 3.9 – Descrição dos temas considerados na resposta à Questão 5, integrante do 

questionário de avaliação do curso.  

Código Temas estudados 

1 Política Nacional de Recursos Hídricos e seus instrumentos de gestão 

2 Estatuto da Cidade e instrumentos de política urbana 

3 
Situação dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Turvo-Grande 

e São José dos Dourados 

4 Histórico da ocupação e dos Planos Diretores de Votuporanga 

5 

Leis municipais e instrumentos de planejamento municipal: Plano Diretor, 

Plano de Saneamento Básico, Plano de Resíduos Sólidos, Plano de Educação 

Ambiental e outros 

6 Fontes potenciais de degradação dos recursos hídricos 

7 Espaços de participação social e metodologias participativas 

8 
Instrumentos legais e mecanismos de participação social: ação civil pública, lei 

de acesso à informação, lei de iniciativa popular 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 A frequência de menções a esses temas pelos respondentes nos itens A – mais 

interessantes, B – com maior significado e impacto para a compreensão sobre o ambiente e os 

recursos hídricos, C – mais importantes para subsidiar a participação nessas questões, e D – 

de maior dificuldade de aprendizagem e apropriação, são retratadas nas Tabelas 3.10 e 3.11. 

 

Tabela 3.10 – Frequência das menções aos temas listados na Tabela 4.9 (subitens A e B da 

Questão 5). 

Item A: 19 respondentes Item B: 18 respondentes 

Código 

do tema 

Número de 

menções 

(%) Código 

do tema 

Número de 

menções 

(%) 

5 11 19% 6 13 24% 

6 8 14% 3 11 20% 

7 8 14% 1 9 17% 

3 7 12% 4 9 17% 

4 7 12% 2 4 7% 

1 6 11% 7 3 6% 

2 6 11% 8 3 6% 

8 4 7% 5 2 4% 

                Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 3.11 – Frequência das menções aos temas listados no Tabela 3.9 (subitens C e D da 

Questão 5). 

Item C: 17 respondentes Item D: 15 respondentes 

Código 

do tema 

Número de 

menções 
(%) 

Código 

do tema 

Número de 

menções 
(%) 

8 10 20% 5 11 24% 

5 9 18% 1 10 22% 

2 8 16% 8 7 16% 

4 8 16% 2 5 11% 

7 6 12% 7 4 9% 

1 4 8% 4 3 7% 

3 3 6% 6 3 7% 

6 3 6% 3 2 4% 

                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 As leis municipais e os instrumentos de planejamento local – tema 5 – foram as 

temáticas mais indicadas como “mais interessante”. Em relação à categoria “maior significado 
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e impacto para a compreensão”, esse tema foi o menos indicado. O tema 5 foi também o mais 

indicado na categoria “maior dificuldade de aprendizagem e apropriação”. Juntamente com o 

tema 1, segundo mais indicado nessa categoria e também relacionado a normatização, foram 

responsáveis por 46% das indicações nessa classe. Explicações dos respondentes sobre tais 

indicações realçam esses números:  

 

Sem conhecimento da legislação e dos mecanismos de participação social fica muito 

difícil realizar um trabalho que atenda às necessidades da população. (Respondente 

19) 
 

Escolhi esses pela dificuldade de não ser um profissional da área ambiental, 

urbanismo e de recursos hídricos, referente a compreensão dos termos técnicos 

utilizados como estudo prévio de impacto de vizinhança, macrozoneamento e outros, 

abordados no Plano Diretor, Plano de Saneamento e demais instrumentos e 

legislações pertinentes. (Respondente 10) 

 

As leis são elaboradas muitas vezes de forma técnica (somente quem é da área 

compreende) tornando de difícil compreensão para um leigo ou profissional de outro 

segmento sua análise correta. Entretanto neste grupo multiprofissional esta 

dificuldade foi superada. (Respondente 3) 

 

 

 Quanto à categoria de “maior significado e impacto para a compreensão”, 

evidencia-se a alta frequência dos temas 6, 3, 1 e 4 (entre 17 e 24% dos apontamentos), dentre 

os quais destaca-se o tema 6 (24%). Os outros quatro temas alcançaram frequências 

individuais menores que 7%.  

 Em relação à categoria “mais importantes para subsidiar a participação”, não se 

observou a prevalência de um tema, tendo sido verificadas frequências de 12 a 20% para 

cinco temas (8, 5, 2, 4 e 7, em ordem decrescente). Alguns trechos de respostas à questão 5 

merecem ser destacados, por explicitarem a compreensão de questões importantes trabalhadas 

no curso: 

 

A cidade vem crescendo de maneira a cumprir interesses particulares de certas 

pessoas e não de acordo com um estudo prévio e ordenado. Se as pessoas 

compreenderem o impacto das degradações dos nossos recursos hídricos talvez 

possam mudar suas atitudes [...]. (Respondente 1) 

 

A Educação Ambiental é um grande caminho para a preservação e restauração 

ambiental, entretanto é um caminho longo a ser percorrido e não dispomos de tempo 

necessário. É preciso intensificar os meios de Educação Ambiental em todos os 

setores, para que a sociedade torne parceira e fiscalizadora das ações ocorrentes no 

município. (Respondente 3) 

 

Aprendi bastante sobre os nossos Rios, não conhecia a "geografia" dos mesmos. 

(Respondente 6) 
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Questão 6: Dentre as Atividades realizadas durante os Encontros, aponte as 02 (duas) que 

você considerou: A. Mais interessantes. Explique; B. Com maior significado e impacto para a 

compreensão sobre o ambiente e os recursos hídricos. Explique; C. Mais importantes para 

subsidiar sua participação nessas questões. Explique. 

 

 Foi fornecido aos respondentes, como orientação para as respostas à Questão 6, o 

conjunto de atividades e respectivos códigos apresentado na Tabela 3.12. A frequência de 

menções a esses temas pelos respondentes nos itens A – mais interessantes, B – com maior 

significado e impacto para a compreensão sobre o ambiente e os recursos hídricos, e C – mais 

importantes para subsidiar a participação nessas questões, é retratada na Tabela 3.13. 

 

Tabela 3.12 – Descrições de atividades consideradas na resposta à Questão 6, integrante do 

questionário de avaliação do curso. 

Código Atividades realizadas 

1 Aulas expositivas 

2 Discussões em aula 

3 Trabalhos em Grupo 

4 Trabalho de Campo 

5 Debate sobre propostas 

                                        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 3.13 – Frequência das menções aos temas da Tabela 3.12 (subitens A, B e C da 

Questão 6). 

Item A: 18 respondentes Item B: 18 respondentes Item C: 18 respondentes 

Código 

do tema 

Número de 

menções 
(%) 

Código 

do 

tema 

Número de 

menções 
(%) 

Código 

do 

tema 

Número de 

menções 
(%) 

4 10 18% 1 12 22% 5 12 22% 

3 8 15% 3 8 15% 2 11 20% 

2 7 13% 4 7 13% 3 6 11% 

5 6 11% 2 5 9% 1 5 9% 

1 5 9% 5 4 7% 4 2 4% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Em relação ao item A – mais interessantes, verificou-se o maior número de 

menções para o trabalho de campo (18%) e o menor para as aulas expositivas (9%). Já nas 

respostas ao item B - maior significado e impacto para a compreensão sobre o ambiente e os 

recursos hídricos, aulas expositivas foi o tipo de atividade que recebeu mais menções (22%).  

 Quanto ao item C - mais importantes para subsidiar a participação nessas 

questões, verificou-se que o debate sobre propostas (22%) e as discussões em aula (20%) 

receberam juntas 42% das menções. Tais frequências podem indicar a importância do trabalho 

de campo para o interesse e a compreensão das temáticas em estudo, do papel das aulas 

expositivas na construção dessa compreensão, e da relevância dos espaços de troca, como os 

debates e discussões, na reunião de elementos para subsidiar a participação social. São 

apresentados abaixo comentários dos respondentes sobre as atividades realizadas:  

 

Em campo tive a oportunidade de conhecer uma Votuporanga que ignorava. E o 

debate provocou em todos os participantes do curso a vontade de continuar. 

(Respondente 9) 

 

Levantamento dos problemas existentes e visualização de sua consequência. 

(Respondente 11) 

 

Os trabalhos em grupo criaram um ambiente mais íntimo e a vontade para expressão 

de pontos de vista e conhecimento, o que foi muito rico, pois aprendi muito com os 

demais participantes do Grupo de Resíduos sólidos. Já o trabalho de campo foi 

essencial para sentir os problemas vivenciados pelo nosso município. Vejo que os 

trabalhos de campo são essenciais para a sensibilização, uma vez que, já me 

desculpando pela citação do ditado clichê porém muito apropriado, "o que os olhos 

não veem o coração não sente". (Respondente 7) 

 

Aula expositiva expôs os problemas e através dos debates buscamos soluções. 

(Respondente 11) 

 

Um joga à discussão as experiências somadas dos participantes com formações e 

visões várias; o outro traz a realidade da situação e amplia o conhecimento teórico. 

(Respondente 12) 

 

Estes foram os momentos do curso que podemos trocar informações e experiências 

que possibilitou minha participação a partir da vivência com resíduos sólidos, 

catadores de materiais recicláveis e controle social com conselhos, ampliando meus 

conhecimentos com a exposição dos grupos de trabalhos e profissionais de outras 

áreas. (Respondente 10) 

 

Para mim que não tinha conhecimento na área, as aulas expositivas foram muito 

importante conseguir discutir e dar ideias para o grupo. (Respondente 9) 
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Questão 7: O que poderia ser aperfeiçoado no curso, tendo em vista o objetivo de contribuir 

para a compreensão coletiva sobre as causas que levam à degradação dos recursos hídricos 

em Votuporanga? 

 

 As respostas a essa questão abordaram três aspectos principais relacionados às 

possibilidades de aperfeiçoamento do curso: (i) estrutura e dinâmica do curso (sugestões e 

críticas), (ii) público-alvo, e (iii) encaminhamentos. 

 Em relação à estrutura e dinâmica do curso sugeriu-se, no âmbito das estratégias 

de ensino utilizadas, a realização de mais trabalhos em campo e também de mais aulas 

expositivas e palestras com profissionais de áreas específicas. No campo das estratégias não 

utilizadas, foi sugerida a realização de visitas a audiências públicas, sessões da Câmara 

Municipal e a comunidades socialmente vulneráveis, assim como o estabelecimento de 

diálogo com gestores públicos. Essa última demanda foi apresentada no seguinte depoimento, 

a saber: 

 

Talvez visitas a audiências públicas, sessões da Câmara Municipal, diálogo com 

gestores públicos, espaços de visita à comunidades sensíveis para exercitar a prática 

da transmissão do conhecimento e diagnósticos das realidades sociais. (Respondente 

17) 

 

 Enquanto sugestão relacionada ao conteúdo, foi explicitada a necessidade de se 

trabalhar mais informações sobre a estrutura e as finalidades dos órgãos públicos envolvidos 

na gestão de recursos hídricos locais e regionais. Sugeriu-se também que as reuniões 

funcionassem como espaços para a elaboração efetiva de projetos a serem executados no 

município: 

 

Essas reuniões poderiam gerar propostas concretas para a elaboração de projetos a 

serem executados, do mais foi perfeito desde a colocação do assunto até a 

finalização com esclarecimentos que podem chegar às vias de fato. (Respondente 

18) 
 

 Além de sugestões, em algumas das respostas foram apresentadas críticas sobre a 

conduta de alguns colegas, e também sobre a do professor em relação a essas condutas. O 

comportamento criticado foi o de alguns participantes realizarem intervenções consideradas 

“pouco relacionadas” à temática em estudo no momento, as quais, segundo os críticos, 

“desviavam” o foco do assunto em discussão, resultando em um menor tempo para a 

exposição do professor. Tais críticas foram também realizadas nos encontros, durante as aulas 



184 

 

 

 

expositivas. Denotam, de certa forma, a valorização do conteúdo impregnada em nossa 

cultura educacional. Depoimentos referentes a essa crítica seguem transcritos abaixo: 

 

As discussões, às vezes, se desviavam do assunto em pauta, não possibilitando um 

aprofundamento maior da questão. (Respondente 4) 

 

Uma melhor otimização do tempo com foco na explanação inicial necessária (slides, 

textos e etc.) e posterior discussão para enriquecimento dos tópicos. Nesse sentido, 

evitar discussões que fogem dos temas principais por meio de intervenções (por 

mais complicadas que estas sejam). (Respondente 15) 

 

Às vezes as discussões são úteis, outras vezes partem de um ponto de vista particular 

e podem atrasar a exposição da aula. Então às vezes é necessário intervir mais, isto 

causaria uma brevidade maior para as discussões, assim, poderíamos obter mais 

conhecimento sobre as explicações técnicas que o professor poderia expor e é 

podado pelo tempo. (Respondente 1) 

  

  Outro aspecto abordado nas respostas, o “público-alvo”, foi tratado em sugestões 

sobre a importância de envolver “gestores públicos”, “legisladores” e “representantes de 

bairro”, e também de “lideranças que não estejam intimamente ligadas à questão ambiental e 

de recursos hídricos, mas que sejam importantes para ampliação e legitimação do processo de 

participação social”. Seguem abaixo depoimentos que contemplaram essas sugestões: 

 
Percebi que naturalmente alguns participantes se destacaram perante outros do grupo 

por terem maior afinidade com os temas debatidos, sendo muitas vezes apontados 

pelos outros como "líderes" ou "porta vozes". Ainda que isto seja inerente ao 

processo de formação de grupos, creio que poderia se aplicar técnicas de 

identificação e promoção de lideranças que não estejam intimamente ligadas à 

questão ambiental e de recursos hídricos, mas que sejam importantes para ampliação 

e legitimação do processo de participação social. (Respondente 7) 

 

Envolvimento dos segmentos Gestores, e de pessoas comprometidas, como 

Legisladores, representantes de bairros, etc. (Respondente 6) 

 

 

 Como “encaminhamentos”, foram sugeridas ações relacionadas à continuação dos 

trabalhos, tais como a difusão dos conhecimentos trabalhados junto à comunidade escolar e a 

reprodução do curso com o objetivo de sua multiplicação. Seguem trechos de depoimentos 

que trataram dessas questões: 

 

O curso foi muito bem construído, tendo uma meta e estando aberta a participação 

da sugestão dos seus membros. Para que o curso produza mais frutos é preciso 

reproduzi-lo, atingindo um número maior de compromissados com a causa. 

(Respondente 3) 

 

Trazer pra realidade das escolas, dando aos educadores subsídios para transferirem 

tal conhecimento, trabalhando diretamente com as famílias. (Respondente 5) 

 

Realmente muitos já tentaram, mas, tem muito por fazer. A minha sugestão é que 

esse grupo permaneça [...]. (Respondente 2) 
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Questão 8: Alguns participantes acabaram desistindo do curso. O que o(a) motivou a 

continuar participando dos Encontros? 

 

 Avaliando o conjunto das respostas a essa questão, foi possível identificar 

referência a pelo menos cinco aspectos, no que se refere à motivação para a continuarem no 

curso: (i) aperfeiçoamento profissional, (ii) interesse pela realidade local, (iii) interesse por 

um conhecimento pertinente, (iv) valorização da dimensão ética do trabalho, (v) vínculo 

afetivo com o grupo. 

 Algumas respostas, como as transcritas abaixo, são representativas para vários 

desses aspectos: 

  
Fiz o curso para entender melhor sobre as nossas águas. [...] O grupo é engajado, o 

que tornou muito mais fácil o entendimento de nossas mazelas. Tudo o que eu vi 

contribuiu para entender sobre a nossa qualidade de vida que poderia ser perturbada 

pela minha própria falta de consciência. Todos demonstraram muita garra e isso é o 

que impulsiona o mundo para realizar mudanças. Muitas coisas boas acontecem 

graças a pessoas como vocês. Também não posso deixar de falar que é preciso 

cautela, porque certos assuntos que nos levam a diante também podem nos 

prejudicar e retroceder em outros assuntos. (Respondente 1) 

 

A minha necessidade de conhecimento técnico, o acolhimento e o relacionamento 

interpessoal adquirido com este grupo de profissionais de diferentes áreas. A visão 

diferenciada de cada profissional me fez mais consciente, colaborou com o meu 

saber, ganhei mais conhecimento e mais amigos, duas facetas importantíssimas na 

vida humana. (Respondente 3) 

 

Para mim o maior resultado foi o aprendizado coletivo propiciado pela reunião de 

diferentes atores da cidade de Votuporanga e a possibilidade de manutenção de um 

um grupo não só interessado em aprofundar o debate sobre as problemáticas do 

município, como também ávido para encontrar as soluções destes problemas. 

(Respondente 7) (grifo nosso) 

 

 Ressaltam-se também outros depoimentos, transcritos abaixo visando 

compartilhar colocações que abordam especificamente esses aspectos. Em relação ao 

“aperfeiçoamento profissional”, apontou-se: 

 

Foi importante para a realização do trabalho que desenvolvo. (Respondente 19) 

 

O interesse e a satisfação pessoal e profissional de conhecer e atuar na área 

socioambiental, seja com resíduos sólidos, recursos hídricos e outros temas ligado 

ao meio ambiente. (Respondente 10) 

  

 Quanto ao “interesse pela realidade local”: 

 

O meio ambiente é do meu interesse, quero viver bem na cidade onde nasci, que esta 

cidade tenha uma qualidade de vida para eu criar meus filhos e me sentir tranquila 

em tomar água da torneira se necessário. (Respondente 9) 



186 

 

 

 

 

O assunto abordado é muito preocupante na nossa região, a forma como foi 

abordado aguçou minha curiosidade e o coordenador foi muito claro e objetivo. 

Vontade de compreender a realidade hídrica municipal. (Respondente 18) 

 

[...] a vontade dos participantes em continuar se encontrando para dar andamento nas 

propostas e debate sobre os assuntos do nosso município. (Respondente 7) 

  

 No que tange ao aspecto de “interesse pelo conhecimento pertinente”:  

 

A temática extremamente relevante para a comunidade em que vivemos, continuar 

no curso me possibilitou adquirir conhecimento sobre o tema. (Respondente 8) 

 

[...] Cada qual se disponibiliza e se preocupa com algum interesse. Para mim, os 

conhecimentos foram claros, interessantes e necessários. As pessoas participantes, 

mesmo com poucas ideias divergentes, interagiram de modo harmônico; ficaram os 

interessados e houve integração entre os participantes; comungaram das mesmas 

ideias e preocupações; as formações diversas se contribuíram para a riqueza [...] 

(Respondente 12) 

 

É um assunto que sempre me interessou e percebi que estava aprendendo mais sobre 

ele. Foi uma pena não haver tempo para saber mais sobre a situação mundial, 

inclusive sobre o derretimento das geleiras nas calotas polares, assunto que me 

preocupa muito mesmo. (Respondente 4) 

 

 Quanto à “valorização da dimensão ética do trabalho” foi apontado: 

 

A forma como foi apresentada, a responsabilidade como foi discutida as soluções 

para os problemas [...]. (Respondente 11) 

 

[...] pretendo nunca desistir com relação ao Tema Meio Ambiente. Pois a relação 

Meio Ambiente e o Ser Humano é inexplicável, até tem uma frase do D. Helder 

Câmara. "É graça começar bem, Graça maior é continuar fazendo bem, Mas, a 

Graça das graças é nunca desistir". (Respondente 2)  

 

[...] acredito que a participação social em temas coletivos é pouco frequentada pela 

formação cultural que possuímos. O que leva as pessoas a tais espaços é a vontade 

altiva de melhoria coletiva e/ou a "curiosidade" de aprendizado. Mesmo assim, 

acredito que o grupo formado ao longo do curso é composto por pessoas e 

profissionais engajados com a melhoria coletiva e a proteção dos recursos naturais, e 

o número de pessoas ao final do curso permite a longevidade das discussões. 

(Respondente 17) 

 

[...] a busca por conhecimento e atender àquela necessidade intrínseca de tentar fazer 

o melhor pelo mundo que vivemos [apesar que de forma ainda superficial no meu 

caso]. (Respondente 15) 

 

Em conjunto, a oportunidade de aprofundar os conhecimentos na área de recursos 

hídricos, conhecer de perto os instrumentos de gestão de recursos hídricos e 

construir estratégias participativas de ação. (Respondente 16) 

 

 No que se refere ao aspecto “afetividade”, foram realizados os seguintes 

apontamentos: 

 



187 

 

 

 

O conjunto de pessoas, técnicos ou não, a qualidade das informações, o esmero do 

André Navarro, o cuidado dele conosco a educação a paciência o respeito. Parabéns 

André, Parabéns professora, vocês são mil... me desculpem os questionamentos, mas 

era para que eu me aperfeiçoasse um pouco na minha vida profissional. A se todos 

fossem iguais a você, que maravilha viver... não ser o autor dessa canção, mas é 

minha homenagem à você André Navarro... (Respondente 6) 

 

A minha necessidade de conhecimento técnico, o acolhimento e o relacionamento 

interpessoal adquirido com este grupo de profissionais de diferentes áreas. [...] 

ganhei mais conhecimento e mais amigos, duas facetas importantíssimas na vida 

humana. (Respondente 3) 

 

O que me motivou foi a união que se criou no grupo [...]. (Respondente 7) 

 

[...] Amei o curso! Gosto muito de todos vocês. Vocês são como uma grande 

família! (Respondente 1) 

 

  

 Desdobramentos do processo formativo e de construção de recursos educativos 3.2

sobre políticas públicas relacionadas aos recursos hídricos 

 

3.2.1 Grupo de troca de mensagens instantâneas 

 

 A primeira sugestão para a criação de um grupo de troca de mensagens no 

programa Whatsapp Messenger (WHATSAPP INC., 2016) surgiu durante o Encontro 05, 

realizado em 23 de março. Foi efetivamente criado em 14 de abril, visando facilitar a 

organização do Trabalho de Campo e também realizar o compartilhamento mútuo das 

imagens obtidas durante a atividade, realizada em 16 de abril. O grupo conta com 22 

integrantes.  

 Após sua criação e utilização no suporte ao Trabalho de Campo, continuou a ser 

utilizado para o compartilhamento da agenda e de outros materiais relacionados aos 

Encontros, em complementação à conta de e-mail já criada para o curso no Google, por meio 

da qual tinha sido feita toda a interação com os participantes até 14 de abril.  

 A dinâmica diferenciada do grupo de troca de mensagens no programa Whatsapp 

Messenger proporcionou, contudo, a intensificação da interação entre os participantes, 

especialmente após o término das atividades formais do curso.  

Observou-se sua utilização para a troca de informações técnicas e profissionais, 

como por exemplo, o esclarecimento de dúvidas sobre as etapas de tramitação de processos 

em determinado órgão público. Foi utilizado também para o compartilhamento de impressões, 

posicionamentos e denúncias relacionados a políticas públicas ambientais do município e 
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região, como a poda e supressão irregular de árvores e despejos de efluentes em cursos 

d’água. 

 O grupo tornou-se, ainda, um meio para manter o vínculo afetivo estabelecido e 

fortalecido entre os participantes durante o curso. Foi importante principalmente para manter 

uma coesão mínima entre os participantes após o término do curso, permitindo os 

desdobramentos a serem relatados à frente. Será também importante para continuar as 

discussões e ações futuras dos que permanecerem mobilizados. 

  

3.2.2 Participação em reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento – 

COMDEMA 

  

 Mediante convite prévio divulgado aos participantes pelo pesquisador, vários 

participantes estiveram presentes a reuniões do Conselho. Os relatos dessa seção referem-se 

especialmente à 47ª, 48ª e 49ª Reuniões Ordinárias, realizadas em 11 de maio, 29 de junho e 

13 de julho, respectivamente. Quanto à 50ª e 51ª Reuniões Ordinárias e às 5ª, 6ª e 7ª Reuniões 

Extraordinárias, tratar-se-á na seção 3.2.3. 

 Entre os itens de pauta da 47ª Reunião Ordinária constava a apresentação, pela 

Secretaria de Educação do município, das ações de Educação Ambiental (EA) realizadas nas 

escolas, sob a tutela da pasta. Duas situações envolvendo participantes do curso se destacaram 

durante a reunião. Uma delas surgiu no âmbito da discussão posterior à apresentação das 

ações, quando um participante do curso pediu a palavra e explicitou a importância de se 

trabalhar a realidade local junto à comunidade escolar, citando o roteiro percorrido no 

Trabalho de Campo realizado.  

O aprofundamento dessa discussão, na qual estava presente inclusive a Secretária 

de Educação à época, resultou em uma ideia preliminar de se organizar roteiros semelhantes 

para serem percorridos pelos professores da rede pública municipal. Outros participantes do 

curso e o pesquisador também manifestaram seu apoio à questão.  

 A outra situação envolveu participantes que atuam como servidores públicos 

municipais e prestam apoio à cooperativa de catadores de materiais recicláveis do município, 

a COOPERVINTE. Vale ressaltar que nessa reunião foi aprovada pelo plenário do 

COMDEMA a inclusão da cooperativa como membro do Conselho, que passou a ocupar vaga 

antes ociosa destinada a entidades representativas do setor produtivo. A inclusão havia sido 

articulada durante os Encontros do curso.  
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 Ainda durante as discussões relativas à apresentação das ações de EA, das quais 

participavam representantes da COOPERVINTE e da SAEV Ambiental, foi recordado por um 

conselheiro um programa descontinuado referente à coleta e beneficiamento de óleo de 

cozinha antigamente realizado pela SAEV Ambiental em parceria com a Cooperativa.  

Após debate sobre o tema e a intervenção dos participantes do curso que atuam 

junto à COOPERVINTE, articulou-se iniciativa junto à Secretaria de Educação, por meio da 

qual as escolas iriam incluir em suas atividades de extensão o estímulo à coleta de óleo nas 

comunidades. O material seria beneficiado em equipamento da SAEV Ambiental e vendido 

pela Cooperativa, dividindo-se as receitas entre os cooperados e as Associações de Pais e 

Mestres das escolas que aderissem. A iniciativa foi desenvolvida posteriormente como o 

nome de Projeto “Óleo Solidário”. 

 A 48ª Reunião Ordinária destinou-se à apresentação, por técnicos da SAEV 

Ambiental, sobre o cumprimento das ações previstas no Plano Municipal de Saneamento 

Básico – PMSB para o quadriênio 2012-2016, e também de propostas para a utilização de 

recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA. Alguns participantes do curso se 

fizeram presentes à reunião solicitando esclarecimentos aos técnicos sobre diversos assuntos 

relacionados ao PMSB, manifestando sua opinião.  

Quanto ao tema da aplicação de recursos do FMMA, ressalta-se que foi 

apresentado um projeto, por servidora pública participante do curso, voltado ao fortalecimento 

da coleta seletiva no bairro Parque das Nações, cuja iniciativa de solicitação de recursos ao 

Fundo surgiu a partir de discussões realizadas durante o curso, no âmbito do Grupo de 

Trabalho de Resíduos Sólidos.  

   O projeto detalhado, intitulado “Reciclar é Preciso – Zona Norte”, foi 

apresentado durante a 49ª Reunião Ordinária e aprovado para financiamento por meio de 

Deliberação emitida na 50ª reunião Ordinária. 

 

3.2.3 Reuniões após o término do curso e encaminhamentos 

 

 Nos últimos Encontros do curso e também no formulário de avaliação, diversos 

participantes manifestaram interesse em continuar se reunindo, tanto para aprofundar as 

discussões iniciadas nesse espaço formativo, como também para dar encaminhamento às 

propostas elaboradas.  
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 Assim, após o término do curso, foi realizada uma primeira reunião com o intuito 

de atender a essas demandas, em 06 de julho, na sede da SEARVO. Foram propostos 

previamente pelo pesquisador, com o intuito de fomentar a discussão, dois itens de pauta: (i) 

organização para participação no processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento 

Básico; e (ii) estratégias para difusão dos conhecimentos gerados no Curso.  

 Participaram dessa reunião o pesquisador e mais quatro participantes do curso. 

Segue abaixo, no Figura 3.43, a sistematização, enviada via e-mail a todos os outros 

participantes, das discussões sobre esses temas e outros também levantados pelos presentes. 

 

Figura 3.43 – Sistematização das discussões realizadas na reunião do dia 06 de julho. 

(continua) 

Tema Discussões e sugestões de encaminhamento 

Participação no 

processo de revisão 

do Plano Municipal 

de Saneamento 

Básico – PMSB  

 

Diversas das propostas elaboradas pelos Grupos de Trabalho têm 

potencial de inserção no referido plano. É necessário que se defina 

uma estratégia para isso. O Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Saneamento – COMDEMA, em reunião no próximo dia 13/07, 

organizará agenda para uma manifestação prévia ao encaminhamento 

da minuta do PMSB pela SAEV, a ser emitida em caráter orientativo. 

Tais orientações serão discutidas em reunião extraordinária a ser 

agendada no início de agosto. Segue, anexo, para ciência, material 

apresentado pela SAEV na 48ª Reunião Ordinária do COMDEMA, 

sobre o atendimento de metas previstas para execução até 2016 do 

PMSB. Sugestão de encaminhamento: realizar reunião do Grupo em 

data anterior à reunião extraordinária do COMDEMA para formatar 

as propostas e sugestões, visando enviá-las para apreciação do 

COMDEMA quanto à sua inclusão nessa manifestação. 

Trabalho de Campo 

com COMDEMA e 

Vereadores 

 

Propor aos conselheiros do COMDEMA a realização do Trabalho de 

Campo (roteiro) realizado no curso, como forma de sensibilização 

para a revisão do Plano de Saneamento. Sugerir também o convite aos 

Vereadores para também percorrerem o trajeto. Sugestão de 

encaminhamento: convidar membros do Grupo para auxiliar na 

organização. 
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Figura 3.43 – Sistematização das discussões realizadas na reunião do dia 06 de julho.  

(conclusão) 

Tema Discussões e sugestões de encaminhamento 

Organização de 

roteiros de visita 

para escolas 

 

Há a possibilidade de se conversar com escolas públicas municipais 

para a organização de mapeamentos e roteiros socioambientais com 

professores e comunidade. As ações precisam ser inseridas nos 

Projetos Político-Pedagógicos das escolas até agosto. Sugestão de 

encaminhamento: discutir na próxima reunião do Grupo se há 

interesse em organizarmos Grupos de Trabalho para realização dessas 

atividades em uma ou mais escolas. 

Implantação do 

Conselho da 

Cidade e revisão do 

Plano Diretor 

Está sendo realizada uma discussão interna na Prefeitura sobre a 

implantação do Conselho. Sugestão de encaminhamento: aguardar 

esse debate para, com vistas no seu resultado, organizar estratégias de 

ação. 

Carta aos 

candidatos 

Sugestão de encaminhamento: Organizar o documento com base nos 

textos em elaboração pelo André, apresentando as propostas do 

Grupo. Fechar cronograma na próxima reunião do Grupo.  

Nome para o 

Grupo 

Pensou-se em "Movimento Votuporanga Sustentável". Estará aberto 

para discussão na próxima reunião. Considera-se importante definir 

para que o mesmo tenha identidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

   

 A segunda reunião posterior ao curso começou a ser agendada por meio do grupo 

criado no programa Whatsapp Messenger. Em 08 de agosto, o pesquisador sugeriu a data de 

17 de agosto para a sua realização, propondo como pauta a avaliação e discussão sobre uma 

primeira compilação das propostas elaboradas no curso, em elaboração pela equipe de 

coordenação com vistas a subsidiar a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. A 

reunião acabou sendo adiada para o dia 24 de agosto, novamente na SEARVO, uma vez que 

não foi possível finalizar a minuta até a data anteriormente prevista.  

 Nessa reunião, a minuta elaborada pela equipe de coordenação foi avaliada por 10 

participantes do curso, que sugeriram alterações e complementações até ser aprovado um 

conteúdo final. O texto foi aprovado no formato de um relatório, intitulado “Contribuições 

para uma Gestão Pública comprometida com as Nossas Águas”. Contemplou a compilação 
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das informações discutidas durante o curso e de propostas elaboradas pelos Grupos de 

Trabalho, principalmente aquelas apontadas como prioritárias no Trabalho Final. 

  Seu conteúdo foi estruturado nos seguintes tópicos: Introdução; Aspectos 

fundamentais para pensar a água na cidade; Problemáticas observadas em Votuporanga e 

propostas para a minimização, mitigação e prevenção de impactos nos recursos hídricos; 

Equipe responsável; Referências bibliográficas. O tópico “Problemáticas observadas em 

Votuporanga e propostas para a minimização, mitigação e prevenção de impactos nos 

recursos hídricos” foi dividido em quatro temas, com vistas a abrigar os principais assuntos 

estudados, discutidos e também as propostas prioritárias construídas pelos participantes 

durante o curso: 1) Expansão urbana sobre área de manancial; 2) Alagamentos e processos 

erosivos associados à drenagem; 3) Gerenciamento de resíduos sólidos; 4) Aspectos 

institucionais relacionados à Gestão Ambiental com reflexos nos recursos hídricos. O 

Relatório completo é apresentado no Apêndice E. 

 No dia 24 de agosto, foi aprovada também a redação de um Termo de 

Compromisso a ser apresentado aos candidatos que concorriam na eleição municipal de 2016, 

intitulado “Termo de Compromisso para uma Gestão Pública comprometida com as Nossas 

Águas”. Acordou-se, ainda, que o Relatório e o Termo de Compromisso elaborados seriam 

apresentados ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento – COMDEMA, e que 

seria sugerida ao Conselho a organização de reuniões para a apresentação do material aos 

candidatos. O pesquisador, enquanto presidente do referido colegiado, inseriu o assunto na 

Ordem do Dia da 50ª Reunião Ordinária do Conselho, realizada em 31 de agosto. 

 Na reunião, o conteúdo do Relatório e o Termo foram apresentados aos 

conselheiros do COMDEMA, que acataram a sugestão relativa à organização de reuniões com 

os candidatos para sua apresentação. Acordaram, ainda, em formular também um Termo de 

Compromisso com propostas voltadas a outras áreas além de recursos hídricos e saneamento, 

tais como arborização urbana, fiscalização ambiental e outras. O Termo, intitulado “Termo de 

Compromisso para ações voltadas à melhoria da qualidade ambiental”, foi elaborado e 

aprovado pelo Colegiado durante sua 51ª Reunião Ordinária, realizada em 08 de setembro.  

 Nas Figuras 3.44 e 3.45, são apresentadas as propostas que compõem cada um dos 

Termos elaborados. Os dois Termos de Compromisso são apresentados integralmente no 

Apêndice F. Em relação ao Termo elaborado pelos participantes do curso, ressalta-se que as 

propostas apresentadas na Figura 3.44 consistem apenas em um resumo apresentado no 

Termo, estando sua fundamentação detalhada no Relatório. 
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Figura 3.44 – Propostas apresentadas no Termo de Compromisso para uma Gestão Pública 

comprometida com as Nossas Águas. 

Propostas 

1. Regulamentação e fiscalização de atividades que representam riscos à contaminação dos 

corpos d’água superficiais e subterrâneos. 

2. Realização de diagnóstico da aplicação da Lei de Proteção de Mananciais (Lei Municipal 

nº 4.677/2009) e revisão sistemática visando sua implementação. 

3. Atender à demanda de execução e finalização de projetos executivos elaborados pela 

Prefeitura de Votuporanga para as áreas críticas relacionadas à drenagem urbana. 

4. Canalização do Córrego do Curtume na Avenida Antônio Augusto Paes e prolongamento 

da Rua Horácio dos Santos. 

5. Execução do desassoreamento da Represa Municipal, limpeza da calha de córregos 

afluentes e regularização e execução de barramentos localizados nos córregos a montante. 

6. Atualização dos estudos de macrodrenagem existentes e elaboração de novos estudos 

para as bacias de contribuição em processo de ocupação. 

7. Implantação de incentivo fiscal para o aumento de áreas permeáveis nos lotes e do IPTU 

progressivo. 

8. Definição das áreas de expansão urbana, visando o direcionamento da ocupação, a 

minimização dos impactos ambientais e a divisão equânime dos ônus e benefícios da 

expansão. 

9. Diminuição da destinação de material reciclável ao aterro sanitário por meio da 

organização de catadores informais e da implantação de ações de Educação Ambiental. 

10. Diagnóstico específico sobre o descarte irregular de resíduos e implantação de mais 

PEVs. 

11. Instituição de instrumentos normativos para incentivar a coleta seletiva e a redução da 

geração de resíduos sólidos. 

12. Criação de uma autarquia ou empresa pública com receita e orçamento próprios 

destinados à implementação de uma Política Ambiental efetiva e integrada. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 3.45 – Propostas apresentadas no Termo de Compromisso para ações voltadas à 

melhoria da qualidade ambiental. 

Propostas 

1. Realizar o Censo Arbóreo do município ainda no primeiro ano do mandato, como forma 

de subsidiar a elaboração e a implementação de políticas efetivas de arborização urbana. 

2. Elaborar Planos de Manejo para as Reservas Ecológicas e demais Áreas Verdes públicas 

e aprová-los no órgão ambiental competente, dotando o órgão ambiental municipal das 

condições técnicas e orçamentárias para a realização da efetiva manutenção dessas áreas. 

3. Alteração do Plano Diretor de Arborização Urbana de modo a: 

a. Tornar obrigatório o plantio de árvores no passeio público para todos os imóveis do 

município. 

b. Definir critérios de responsabilidade para a manutenção, poda e remoção dos 

resíduos de poda relacionados às árvores no passeio. 

4. Aperfeiçoar dispositivos legais que normatizam a implantação de calçadas permeáveis, 

visando garantir maior eficácia e aplicação. 

5. Fortalecer a fiscalização sobre condutas já tipificadas na legislação municipal passíveis 

de causar impacto ambiental, a saber: 

a. Implantação de calçadas e manutenção da área permeável nos lotes. 

b. Reposição, no passeio do mesmo imóvel, de árvores que tiveram sua supressão 

autorizada pelo órgão ambiental municipal. 

c. Cumprimento dos projetos de arborização para os novos loteamentos. 

6. Implantar as medidas previstas no Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos relativas ao tratamento dos resíduos verdes oriundos da poda. 

7. Diagnosticar e implantar medidas estruturais destinadas a evitar o retorno do esgoto nas 

proximidades da Avenida Conde Francisco Matarazzo e da Avenida República do Líbano. 

8. Implantação do Conselho da Cidade com vistas a garantir a participação da sociedade no 

planejamento do crescimento do município, de forma a garantir seu desenvolvimento 

sustentável. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As reuniões com as três chapas – Prefeito e Vice-Prefeito – participantes do pleito 

eleitoral de 2016 foram realizadas nos dias 12, 14 e 16 de setembro (5ª, 6ª e 7ª Reuniões 

Extraordinárias, respectivamente). Apresentou-se o conteúdo do Relatório “Contribuições 
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para uma Gestão Pública comprometida com as Nossas Águas” e os dois Termos de 

Compromisso. Nas Figuras 3.46 a 3.48, são apresentadas imagens das reuniões em questão. 

Tanto os Termos como o Relatório foram enviados com antecedência aos candidatos. 

 

Figura 3.46 – Reunião com os candidatos João Eduardo “Dado” (Prefeito) e Renato Martins 

(Vice-prefeito), realizada em 12 de setembro. 

 

Fonte: Laura Fava. 

 

Figura 3.47 – Reunião com os candidatos Roberto Martins “Lamparina” (Prefeito) e Marcos 

Trujilho (Vice-prefeito), realizada em 14 de setembro. 

 

       Fonte: Neide Hengler. 
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Figura 3.48 – Reunião com os candidatos Osvaldo Carvalho (Prefeito) e João Garcia (Vice-

prefeito), realizada em 16 de setembro. 

 

           Fonte: André Navarro. 

  

 Além da apresentação do material supramencionado, as reuniões tiveram o 

objetivo de discutir as propostas com os candidatos, bem como das diretrizes relacionadas às 

temáticas de Meio Ambiente e Saneamento constantes dos seus planos de governo.  

 O saldo das três reuniões foi a assinatura por duas chapas, do Termo de 

Compromisso que continha as propostas elaboradas no âmbito do curso, e pelas três chapas, 

do Termo de Compromisso elaborado pelo COMDEMA. Cabe ressaltar que um dos 

candidatos não assinou o Termo referente à conservação das águas por considerar que uma 

das doze propostas, a de “criação de uma autarquia ou empresa pública com receita e 

orçamento próprios destinados à implementação de uma Política Ambiental efetiva e 

integrada”, encontrava-se em desacordo com seu plano de governo. O candidato, 

representante do grupo político no poder há 16 anos, foi o eleito no pleito realizado em 

outubro. 

 As cópias dos Termos de Compromisso assinados pelos candidatos a prefeito 

durante as referidas reuniões seguem disponibilizadas no Apêndice E. 

 Em conversas informais com o pesquisador, ou mesmo por meio de mensagens 

enviadas no grupo do Whatsapp, alguns participantes do curso demonstraram o interesse em 

realizar nova reunião no final de 2016 ou início de 2017, com vistas a dar prosseguimento às 

discussões. 
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3.2.4 Avaliação sobre mudanças decorrentes do curso  

 

 Em abril de 2017, quase um ano após a realização do curso, foi enviado para o 

grupo dos 22 participantes que o concluíram, um formulário destinado a colher informações 

sobre mudanças percebidas por eles em sua atividade profissional em decorrência da 

formação.  

 O formulário foi compartilhado por meio do grupo de troca de mensagens 

instantâneas e também por e-mail.  Solicitou-se aos participantes que respondessem à seguinte 

questão: “Houve alguma mudança na sua prática profissional em decorrência da formação 

realizada?”.  

 A pergunta foi respondida por 15 participantes. Quase todos os respondentes 

relataram ter havido mudanças. Apenas uma participante respondeu negativamente, 

salientando, contudo, que a formação “aumentou” a sua “atenção para os problemas da nossa 

cidade”: 

 

Na prática profissional não. Aumentou a minha atenção para os problemas da nossa 

cidade. (Respondente 1) 

 

 Algumas respostas não confirmaram objetivamente ter havido mudanças na 

atuação profissional, porém ressaltaram o papel da formação para a valorização da realidade 

local e da educação como ferramenta de mudança. Outras, embora tenham respondido 

afirmativamente quanto à mudança, não expressaram objetivamente quais foram elas. Os 

depoimentos a seguir compõem esse grupo: 

 

Conheci fatores importantes da cidade onde vivo. Hoje sei quais as condições 

ambientais, para onde a cidade deve e pode crescer, quais oa problemas do descarte 

irregular e acúmulo de lixo e materiais recicláveis, os pontos q podem ocorrer 

enchentes, como está nossa agua para consumo. (Respondente 7). 

 

Apesar de trabalhar na área de planejamento urbano, especialmente no 

desenvolvimento de projetos de loteamento, e conhecer alguns dos problemas que 

decorrem do uso e ocupação do solo sobre as nossas águas, o curso me ajudou a 

entende-los de maneira mais integrada e sistêmica. A visita aos pontos identificados 

pelos grupos, me deu a real dimensão dos problemas advindos da negligência, 

algumas vezes deliberada, do poder público municipal e estadual com o 

planejamento. O curso reforçou o meu entendimento que não há outra saída para a 

nossa sociedade que não seja através de uma educação cidadã, engajada e 

emancipadora. (Respondente 11) 

 

Sim. Esta formação contribuiu para ter o conhecimento teórico e prático da situação 

dos nossos recursos hídricos como o assoreamento da represa da SAEV que abasteça 

a cidade, o crescimento desordenado e irregular da cidade como indústrias, 

comércio, habitação e descarte de resíduos junto as nascentes, córregos e rios. 

Também a importância do controle e participação social no processo de elaboração, 
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acompanhamento e revisão do Plano Diretor, Plano Municipal de Saneamento 

Básico e Plano Municipal de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, apontando essas 

situações apresentadas e vivenciadas na prática por meio da visita de campo durante 

a formação. (Respondente 14) 

 

Com certeza, o curso rendeu um conhecimento que muitos não possuíam, mesmo 

morando na cidade devido à falta de oportunidades de se realizar visitas técnicas e 

estudos mais aprofundados. Com a troca de experiências foi possível aumentar a 

percepção para a atuação na área ambiental e gestão hídrica. (Respondente 3) 

 

Com certeza! Toda informação, bem sucedida, leva ao aprendizado, e somente  o 

aprendizado acarreta  mudanças significativas no âmbito profissional e 

consequentemente pessoal. Compreender para praticar e participar!!! (Respondente 

6) 

 

Sim, a formação possibilitou-me um conhecimento maior e, com isso, uma visão 

mais abrangente, buscando contribuir positivamente para os recursos do município. 

Profissionalmente, socialmente e pessoalmente, a minha conduta mudou diante das 

perspectivas apresentadas e estudadas. (Respondente 8) 

  

 Descrições mais objetivas, com exemplos das mudanças ocorridas na prática 

profissional, podem ser percebidas nos seguintes depoimentos: 

 

Sim. Parti pro Mestrado. (Respondente 2) 

 

A minha prática profissional já é totalmente interligada com os aspectos verificados 

no Curso. Todavia, posso destacar que hoje sou mais atento à aplicabilidade das leis 

municipais na preservação e conservação de recursos hídricos, especialmente no que 

tange a proteção indireta destes por meio da preservação de APPs e vegetação nativa 

com legislação municipal específica. (Respondente 4) 

 

Sim, houve mudanças em minha prática profissional e pessoal também. Hoje em dia 

procuro saber mais sobre o assunto, quando pesquiso sei quais são as principais 

normas, fiquei sabendo bastante sobre os mapas e os principais problemas da região 

de Votuporanga/SP, posso ir nos órgãos responsáveis e discutir sobre alguns 

assuntos com os funcionários. No ambiente familiar procuro conscientizar os 

familiares e até mesmo o meu consumo diminuiu. (Respondente 5) 

 

Sim. Estou considerando alternativas para aproveitamento de águas pluviais nos 

meus projetos de instalações hidráulicas. (Respondente 10) 

 

Sim, passei desenvolver estratégias de prevenção e economia de água e a orientar 

pessoas a meu redor (Respondente 12) 

 

Sim. Houve uma mudança na minha postura profissional em relação aos atores 

envolvidos em cada projeto/serviço em que atuo. Procuro, a partir de então, 

identificar quais os conhecimentos já adquiridos pelos envolvidos em cada situação 

e propor uma solução conjunta, para que haja o entendimento da tomada de decisão. 

Por exemplo, estou exercendo um serviço de educação ambiental com uma 

comunidade tradicional e procuro primeiramente identificar quais os saberes e os 

conhecimentos individuais e coletivos dessa comunidade para poder propor, 

coletivamente, uma melhor estratégia de entendimento dos fatos envolvidos no local 

de influência direta dessa comunidade com o empreendimento de impacto. [...] E 

isso, que abrange muito além da atuação profissional, nos situa como posição ativa 

na democracia e na gestão participativa. [...] Entender o local que se vive, quais as 

possibilidades e capacidades de atuação individual e coletiva, pensar em estratégias 
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de gestão participativa e procurar replicar essas atitudes são os grandes contributos 

da formação realizada. (Respondente 13) 

 

Sim, nos encontros educativos realizados em vários setores da comunidade 

apresentamos a problemática da conservação das águas de nosso município com 

dados gerados a partir deste conhecimento adquirido. (Respondente 15) 

 

  

 Produção de material didático 3.3

 

 Outro resultado obtido no âmbito do projeto de pesquisa foi a elaboração de dois 

e-books intitulados “Conservação e Gestão das Águas: Conhecer para Participar”, por meio 

dos quais pretende-se difundir o programa de ensino desenvolvido e parte dos recursos 

didáticos elaborados e empregados na condução do curso. 

 Os textos elaborados constituem orientações para a organização e a aplicação do 

programa de ensino descrito na dissertação em duas perspectivas distintas: um deles destina-

se à replicação do programa em Votuporanga - SP; e o outro, à sua aplicação em municípios 

de porte semelhante (cidades pequenas e médias). Orientam sobre os principais aspectos 

relacionados à realização das reuniões (Encontros) e à condução das atividades participativas. 

Contemplam, como apêndices, textos contendo informações relevantes para a 

contextualização das problemáticas envolvidas na conservação das águas.  

 Com base nos resultados e experiência acumulada na condução do curso, foram 

realizadas pequenas alterações em relação à sequência de atividades descrita na seção 3.1 do 

Capítulo 3. 

 A estrutura do texto é comum aos dois e-books e compreende os seguintes 

capítulos: 

 Capítulo 1 – Construindo um processo formativo para conservar as águas: 

apresenta bases teóricas e metodológicas que fundamentam o programa de 

ensino; traz considerações sobre o público-alvo e parcerias potenciais; e 

apresenta o conjunto de atividades que integram o programa. 

 Capítulo 2 – Levantamento prévio de informações e contextualização das 

problemáticas locais: apresenta orientações sobre o levantamento de 

informações necessário à organização dos Encontros 1 a 4, seu conteúdo e 

metodologia de exposição. 

 Capítulo 3 – Mapeamento Participativo e Trabalho de Campo: trata da 

organização dessas duas atividades no âmbito do programa de ensino, 
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incluindo um roteiro para a realização das oficinas de mapeamento 

participativo. 

 Capítulo 4 – Priorização e detalhamento de propostas de intervenção: fornece 

orientações para a sistematização dos resultados do mapeamento participativo, 

objetivando a elaboração e priorização das propostas. 

 Capítulo 5 - Definição de estratégias e viabilidade de intervenção: orienta a 

apresentação das propostas elaboradas e a realização de discussões sobre sua 

viabilidade. 

 

 O conteúdo que se diferencia entre os dois documentos é o Capítulo 2. No texto 

destinado à replicação do programa em Votuporanga - SP, o capítulo remete os 

multiplicadores a recursos didáticos (Apêndices C e D) sobre a realidade local e regional 

elaborados no âmbito da dissertação, destacando a necessidade de avaliação crítica e 

complementações.  

  O Capítulo 2 do texto destinado à aplicação em outros municípios apresenta um 

roteiro para o levantamento de informações técnicas e de documentos legais relacionados ao 

contexto local, estimulando os multiplicadores a criarem recursos didáticos baseados nessas 

referências.  

  As apresentações elaboradas para as aulas expositivas do curso “Conservação e 

Gestão das Nossas Águas: Conhecer para Participar” são disponibilizadas para os futuros 

aplicadores por meio de links de acesso que redirecionam o interessado para pastas virtuais do 

Google Drive, relativa à conta Google criada para o curso. Nas pastas estão armazenadas as 

apresentações e outros documentos de apoio à condução do programa de ensino, tais como 

mapas e legislação. Será avaliada a possibilidade de ancoragem das aulas e documentos em 

um endereço eletrônico de domínio público, previamente à publicação dos e-books. 

 Versões preliminares dessas publicações são disponibilizadas do Apêndice G. 
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4 DISCUSSÃO 

 

 A realização do Curso “Conservação e Gestão das Nossas Águas: Compreender 

para Participar” mostrou-se uma estratégia adequada para a consecução dos objetivos 

propostos no projeto de pesquisa. Proporcionou um processo formativo dialógico, pautado na 

construção e compartilhamento de conhecimentos e de propostas de intervenção voltados à 

solução de problemas locais. Alguns aspectos podem ser considerados fundamentais para a 

emergência do processo.  

 Um aspecto foi a promoção de ações educativas voltadas à contextualização das 

diversas dimensões envolvidas na conservação dos recursos hídricos. Explicitar as relações 

constitui importante subsídio para efetivar a participação dos atores sociais na construção da 

realidade que os permeia (ANDRADE; SORRENTINO, 2013). Sua atuação pode se tornar 

mais efetiva a partir da superação de uma visão corrente, por exemplo, de que todos os 

indivíduos se relacionam com o ambiente da mesma forma. Segundo Loureiro e Gomes 

(2012, p. 9), esse senso comum “largamente difundido pelos meios de comunicação de 

massa”, explicita a preservação dos recursos hídricos como dependente  

 

[...] da adoção de medicas idênticas de racionamento tanto nos processos industriais 

ou agrícolas quanto no consumo doméstico. Com isso, por exemplo, os usos da água 

para construir um automóvel, irrigar a lavoura ou lavar a louça em casa 

equivaleriam. (LOUREIRO; GOMES, 2012, p. 9) 

  

 É preciso reconhecer que os diferentes atores, embora corresponsáveis, têm 

responsabilidades diversas, que devem ser mensuradas proporcionalmente à sua capacidade 

de atuação e intervenção na realidade.  

 Em relação ao público do curso, pode-se afirmar que a divulgação das inscrições, 

aliada ao conteúdo preliminar proposto, conseguiu reunir um grupo diverso de atores sociais 

envolvidos, em diferentes graus, com a temática dos recursos hídricos e com atuação prévia 

em espaços participativos. A expressão da diversidade e o consequente compartilhamento de 

formações técnicas e de vivências foram explicitados enfaticamente, nos questionários de 

avaliação do curso, entre os fatores que mais contribuíram para o aprendizado e a 

compreensão ampliada sobre as problemáticas e as políticas públicas locais.  

 A diversidade, contudo, se imobilizada ou petrificada, não teria frutificado em 

diálogo, e, a partir desta, em construção participativa. Tal mobilização decorre do emprego 

organizado dos recursos e estratégias educativas selecionados, que fez emergir a diversidade 

em prol de cada um e de todos. Proporcionou, ainda, condições para a reflexão de muitos dos 
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participantes sobre o potencial da ação coletiva local para a conservação das águas, 

empoderando-os. Nesse sentido, é importante discutir alguns dos aspectos relacionados à 

organização do programa de ensino que mais contribuíram para o resultado do processo 

formativo realizado. 

 Em primeiro lugar, cabe enfatizar a importância da coleta e organização das 

informações sobre a realidade local. Foi possível observar um nível crescente de interesse dos 

participantes à medida que eram apresentadas tais informações, que não são de fácil acesso e, 

quando estão acessíveis, geralmente não são sistematizadas. A sequência didática estruturada 

para os Encontros 02 a 04 permitiu imersão gradual na realidade local, amparada em 

informações técnicas construídas no âmbito de políticas públicas nacionais, regionais e locais, 

bem como na literatura científica e documentos técnicos. A explicitação, especificamente no 

Encontro 04, de contradições entre a realidade local e as diretrizes das políticas, despertou o 

desejo de intervenção, o qual se ampliou com o debate sobre espaços e metodologias 

participativas realizado no Encontro 05. Contribuiu para o resultado a adoção de uma postura 

problematizadora e dialógica pelo pesquisador na condução das atividades.  

 Acredita-se que uma possível consequência da explicitação das contradições tenha 

sido o desligamento do curso de servidores públicos vinculados à SAEV Ambiental e também 

a outras pastas. Dos dezenove servidores públicos municipais de Votuporanga inscritos, 

apenas oito continuaram a partir do Encontro 06, nenhum deles vinculados à SAEV 

Ambiental.  

 Observou-se que alguns debates travados nos Encontros iniciais pontuaram a 

necessidade de divulgação de mais informações públicas – relacionadas à qualidade da água 

de abastecimento, eficiência na remoção de carga orgânica, entre outras – centrando a atenção 

sobre a atuação desses órgãos e dos próprios servidores, o que pode tê-los constrangido. 

Frente à cobrança da sociedade, porém imersos em uma realidade institucional que não 

prioriza a transparência, a fuga ao debate pode ser considerada uma estratégia de preservação 

da carreira ou de jogar problemas para “baixo do tapete”.   

 Rodrigues et al. (2012) tratam da relação entre o setor público e a sociedade civil 

em espaços participativos, ao analisarem a percepção da população como um instrumento de 

apoio na implementação de políticas públicas ambientais. Afirmam que  

 

O desenvolvimento e a comunicação de ações do poder público (execução de 

projetos, educação ambiental, capacitação, entre outros), com transparência, podem 

destruir a imagem negativa apresentada e ser estímulo para a participação da 

comunidade ao estabelecer de confiança (proveniente da transparência de 
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informações) que impulsione a parceria dos atores civis e públicos na gestão 

ambiental. (RODRIGUES et al., 2012, p. 107) 

 

 

 O caráter dialógico da ação educativa empreendida explicita-se, entre outros 

aspectos, pela reavaliação e inclusão de atividades preliminarmente não previstas (Figuras 3.1 

e 3.2). Com base nas demandas e evolução dos participantes, o cronograma foi sendo 

reorganizado (Tabelas 3.3, 3.4, 3.7 e 3.8). Exemplo disso foi a inserção na programação do 

Mapeamento Participativo, do Trabalho de Campo e do aprofundamento sobre as águas 

subterrâneas, não contemplados no escopo inicial.  

 O Mapeamento e o Trabalho de Campo, conforme indicado na avaliação do curso, 

acabaram constituindo os eixos centrais para a compreensão das problemáticas e da sua 

relação com as políticas publicas e a gestão local. As duas atividades estreitaram o diálogo 

entre os participantes, proporcionando uma rica troca de experiências, quando se 

estabeleceram as bases para a construção do conhecimento e das propostas de intervenção 

elaborados no curso.  

 É preciso ressaltar, também, que a forma como o mapeamento participativo foi 

empregado distancia-se da sua aplicação mais comum, na qual a elaboração de um mapa-

síntese ocupa papel de destaque (SANTOS; BACCI, 2011). Durante o curso não foi elaborado 

um mapa que sintetizasse as anotações de todos os Grupos de Trabalho – GT, pois o caminhar 

da atividade tomou rumo diverso. Os mapas tiveram como função principal subsidiar o debate 

sobre as problemáticas observadas e as políticas públicas locais constantes do material 

complementar distribuído.  

Com base na referência espacial proporcionada pelo mapa, os apontamentos e 

opiniões foram surgindo e, aos poucos, sendo confrontados com a realidade conhecida e as 

políticas públicas existentes. A interação com o mapa constituiu, assim, uma das etapas do 

processo de problematização da realidade, iniciado com as informações e discussões dos 

Encontros anteriores. Essa forma de utilização buscou privilegiar o aspecto formativo, 

evitando situações como as apontadas por Sydenstricker-Neto (2008): 

 

Em projetos de pesquisa, muitas vezes a maioria do tempo e dos recursos é utilizada 

na coleta e produção dos mapas, e pouco se deixa para a análise do conhecimento 

gerado. No caso de projetos de pesquisa aplicada, normalmente se corre o risco de 

restar pouco tempo para a análise, assim como de não se reservar tempo e recursos 

para identificar minimamente como o conhecimento gerado pode provocar impactos 

sobre as populações (stakeholders) envolvidas no processo. (SYDENSTRICKER-

NETO, 2008, p. 92) 
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 No que se refere à problematização, é possível traçar uma analogia entre 

atividades desenvolvidas neste trabalho e as cinco etapas que configuram a Metodologia da 

Problematização aplicada por Berbel (1998) na formação de estudantes de graduação na área 

de saúde: (i) observação da realidade, (ii) pontos-chave, (iii) teorização, (iv) hipóteses de 

solução e (v) aplicação à realidade. As características de cada etapa são apresentadas na 

Tabela 4.1. A dimensão problematizadora e participativa dessa metodologia fundamentou 

trabalho desenvolvido por Silva e Araújo (2015), no qual avaliaram positivamente seu 

emprego na fundamentação de atividades de Educação Ambiental baseadas em problemas 

socioambientais locais e voltadas à promoção de cidadania, que tiveram como público alunos 

do ensino fundamental. 

   

Tabela 4.1 – Etapas da Metodologia da Problematização descritas por Berbel (1998, p. 142-

143). 

Etapas Características 

Observação da realidade 

Observação e registro sistemáticos sobre a parcela da 

realidade em estudo, com identificação de dificuldades, 

carências, discrepâncias a serem transformadas em problemas. 

Pontos-chave 

Reflexão sobre as possíveis causas do problema, 

reconhecimento de suas múltiplas dimensões e a definição de 

pontos essenciais a serem aprofundados para a busca de 

soluções. 

Teorização 
Organização dos alunos para o levantamento e análise de 

informações sobre o(s) problema(s). 

Hipóteses de solução 
Sistematização de hipóteses voltadas à solução do(s) 

problema(s). 

Aplicação à realidade Execução ou encaminhamento das soluções propostas. 

Fonte: Modif. Berbel (1998, p. 142-143). 

 

 Na Figura 4.1, retratam-se as semelhanças entre a metodologia descrita por Berbel 

(1998) e etapas desenvolvidas nesta pesquisa. Embora sejam observadas semelhanças em 

relação à estrutura geral da metodologia, cabe salientar as peculiaridades, que podem ter 

decorrido da natureza não escolar do processo educativo empreendido.  
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Figura 4.1 – Analogia entre etapas da Metodologia da Problematização (BERBEL, 1998) e as 

atividades desenvolvidas neste trabalho. 

 

Legenda: E = Encontro; * = Relatório “Contribuições para uma Gestão Pública comprometida com as Nossas 

Águas”. Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 Como demonstrado na Figura 4.1, não houve uma correspondência direta entre as 

etapas de observação da realidade e pontos-chave com etapas específicas da investigação. 

Considerou-se que características relevantes de ambas as etapas da Metodologia da 

Problematização, como a identificação de dificuldades e contradições, a reflexão sobre as 

causas dos problemas e o reconhecimento de sua multidimensionalidade, foram atendidas por 

meio da apresentação e discussão dos temas trabalhados nos Encontros 02 a 05. No 

mapeamento participativo, realizado nos Encontros 06 e 07, foi possível observar também a 

ocorrência da reflexão sobre as causas e da definição de pontos essenciais relacionados com 

as possíveis soluções. 

 Desde o início do curso, foi constatada uma dificuldade para a realização de 

leituras prévias pelos participantes, o que pode ter relação com o fato de todos trabalharem 

durante o dia e, em geral, não poderem dispender tempo à noite para as leituras. Também 

pode estar relacionado ao fato de vários deles estarem há muito tempo afastados de atividades 

de formação, situação averiguada por meio de conversas informais. Pode também ser 

consequência da seleção de textos muito densos. De qualquer forma, a dificuldade 

desfavorece as etapas de pesquisa envolvidas na problematização. Para lidar com essa 
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realidade, contudo, utilizou-se como estratégias o aumento do número de Encontros e a 

intensificação de atividades em grupo, a fim de que as pesquisas e reflexões fossem realizadas 

de forma coletiva durante os Encontros.    

 A análise das atividades realizadas durante o curso, e também dos resultados da 

avaliação formal empreendida pelos participantes, evidenciou aspectos importantes 

relacionados às temáticas de participação e empoderamento, os quais contribuem para a 

reflexão sobre as questões centrais que orientaram essa pesquisa: 

 

Qual o papel do Poder Público e o da sociedade civil na construção dessa realidade? 

Qual nível de empoderamento esses atores podem assumir na solução desses 

problemas? São de pleno domínio da sociedade os instrumentos técnicos e 

normativos passíveis de colaborar na solução desses problemas? Como contribuir 

para aperfeiçoar a utilização desses instrumentos, de modo a fomentar as mudanças 

necessárias a uma maior sustentabilidade hídrica? 

 

 Em relação à qualificação da participação, Pretty et al. (1995 apud 

SYDENSTRICKER-NETO, 2008) desenvolveram uma tipologia voltada a identificar o nível 

de participação alcançado por um projeto ou iniciativa. A escada de participação proposta 

pelos autores é apresentada na Tabela 4.2. 

  

Tabela 4.2 – Escada de participação proposta por Pretty et al. (1995 apud 

SYDENSTRICKER-NETO, 2008, p. 81-82).  

(continua) 

Nível Nome Descrição 

1 Participação passiva 

Os indivíduos são informados do processo, sendo a 

informação totalmente controlada por um profissional ou 

agente externo ao grupo. 

2 

Participação no 

fornecimento de 

informação 

Os participantes contribuem respondendo questões sobre 

algum tema em particular. 

3 
Participação por 

consulta 

Os participantes contribuem emitindo opinião sobre 

algum tema em particular. 

4 
Participação por 

incentivos materiais 

Os indivíduos participam fornecendo algum recurso como 

mão-de-obra, informação ou área para a realização de um 

experimento, recurso pelo qual recebem em troca algum 

bem material. 
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Tabela 4.2 – Escada de participação proposta por Pretty et al. (apud SYDENSTRICKER-

NETO, 2008, p. 81-82).  

(conclusão) 

Nível Nome Descrição 

5 Participação funcional 

Os grupos se reúnem para atingir determinados objetivos 

preestabelecidos geralmente por agentes externos, mas 

podendo eventualmente incluir um nível maior de 

controle pelo grupo. 

6 Participação interativa 
A participação ocorre pela análise conjunta realizada por 

agentes externos e membros do grupo local. 

7 Automobilização 

As pessoas participam tomando iniciativas 

independentemente dos incentivos ou estímulos de 

agentes externos. 

Fonte: Modif. Sydenstricker (2008, p. 81-82) 

 

 Com base na tipologia apresentada, avalia-se que foram atingidos nessa 

experiência os níveis de participação funcional (Nível 5), na maior parte do tempo, e 

interativa (Nível 6), em alguns momentos específicos. Considera-se que a participação 

funcional caracterizou-se em razão dos objetivos gerais do curso terem sido definidos 

previamente por agentes externos (pesquisadores), porém desenvolvidos com a concordância 

dos participantes, que em determinados momentos do processo tomaram seu controle parcial, 

explicitando demandas a serem atendidas pela equipe de coordenação da pesquisa.  

Tais demandas incluem a realização dos trabalhos práticos envolvendo as 

problemáticas em discussão, bem como o aprofundamento no tema “águas subterrâneas” e a 

disseminação das situações vivenciadas e das propostas elaboradas, reportadas no Capítulo 3. 

 Quanto à participação interativa, caracterizou-se com a realização dos dois 

encontros posteriores ao curso, espaços nos quais se estabeleceu uma “análise conjunta” de 

objetivos entre os participantes, especialmente no que se refere à definição da estratégia de 

apresentação do relatório de compilação das propostas e à redação de pontos polêmicos 

tratados no documento, como questões fiscais. 

 A continuidade das reuniões pós-curso e a participação ativa de muitos dos 

participantes às reuniões de apresentação e debate sobre o Relatório e os Termos de 
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Compromisso com os candidatos podem ser considerados, por outro lado, indicadores do 

empoderamento alcançado pelos indivíduos e pelo grupo.  

 Kleba & Wendausen (2009), a partir do estudo de diversos autores, 

desenvolveram indicadores voltados a identificar o empoderamento em três níveis: (i) pessoal 

ou psicológico (dos indivíduos); (ii) grupal ou organizacional (de organizações sociais, 

comunitárias ou estruturas mediadoras); e (iii) estrutural ou político (dimensão política da 

distribuição de poder na sociedade). Na Tabela 4.3, são apresentadas as características 

apontadas pelos autores para os três níveis de empoderamento. 

 

Tabela 4.3 – Indicadores de empoderamento em três níveis da vida interpessoal propostos por 

Kleba & Wendausen (2009, p. 724). 

Nível de 

empoderamento 
Características indicadoras de empoderamento 

Pessoal / 

Psicológico 

- Convicção sobre a própria competência e capacidade; 

 - Compreensão crítica sobre o contexto e as relações sociopolíticas; 

- Autoconfiança e disponibilidade para tomar o destino em suas próprias 

mãos; 

- Desejo de ser ativo e de exercer influência sobre o meio. 

Grupal / 

Organizacional 

- Respeito recíproco e apoio mútuo entre os membros do grupo; 

- Perseguição de objetivos idealizados; 

- Know-how prático; 

- Orgulho partilhado por todos sobre o projeto comum. 

Estrutural / 

Política 

- Sensibilização para recursos existentes; 

- Utilização de oportunidades de apoio externo; 

- Mediação de capacidades associativas; 

- Motivação com ideias e visões ou com iniciativas e projetos que 

promovem ações conjuntas.  

Fonte: Modif. Kleba & Wendausen (2009, p. 724). 

 

 Os depoimentos dos participantes na avaliação formal realizada ao final do curso, 

em especial nas respostas às questões 3, 4 e 8, permitiram identificar, em muitas delas, 

características de empoderamento pessoal. Alguns trechos das respostas são emblemáticos, 



209 

 

 

 

pois apontam a autoconfiança dos indivíduos nas próprias capacidades e competência para 

agir e influenciar a realidade vivenciada.  

 Pode-se inferir inclusive que, para alguns respondentes, a vivência durante o curso 

desempenhou papel importante no empoderamento. Em diversos depoimentos também é 

possível reconhecer características de empoderamento do grupo, tais como o respeito e apoio 

mútuos entre os integrantes, a busca por objetivos idealizados e o orgulho pelo projeto 

realizado em conjunto. 

 As ações realizadas pelo grupo após o término do curso indicam também uma 

contribuição deste para o empoderamento estrutural do espaço político em que se inserem os 

seus integrantes. A articulação com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 

para a organização de discussões com os candidatos e a participação de pessoas do grupo 

como convidados em outras reuniões do Conselho colaboram para essa avaliação. 

 Há que se ponderar, contudo, em relação a esta última avaliação, que a atuação do 

pesquisador desempenhou papel central na articulação com o Conselho e os candidatos, bem 

como na estruturação do material produzido (Relatório e Termo de Compromisso). Caso essa 

figura de condução tivesse se ausentado do processo, é possível que as ações não tivessem 

sido realizadas. Tais impressões, por outro lado, reforçam a importância do papel do 

pesquisador, da pesquisa e, em última análise, da Academia, como promotores e facilitadores 

em processos formativos de impacto social, voltados à transformação da realidade.   

 Também é importante discutir, do ponto de vista metodológico, alguns aspectos 

relacionados à dificuldade de caracterização da presente investigação, face aos referenciais 

metodológicos levantados. 

 Conforme mencionado no Capítulo 4, o intuito inicial, considerando a 

problemática em estudo, as questões centrais levantadas e os objetivos propostos, foi 

organizá-la como uma pesquisa-ação crítica, voltada à solução de problemas coletivos e 

implicada com a transformação da realidade social (FRANCO, 2005; THIOLLENT, 2011; 

TOLEDO; JACOBI, 2012; TOZZONI-REIS, 2008). O programa de ensino foi organizado sob 

essas perspectivas, contudo, não foi possível construí-lo participativamente com o grupo, em 

razão do coletivo não estar previamente organizado.  

 Foi necessário constituí-lo, adotando-se como estratégia para agregar diversos 

atores o oferecimento do curso. O interesse pelo curso, por sua vez, foi estabelecido em 

função da divulgação de um conteúdo programático prévio, cujo eixo principal orientou-se 

pela discussão entre recursos hídricos, políticas públicas e participação. Os resultados, 
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contudo, demonstram que, avaliado no todo, é possível caracterizar o programa de ensino 

como participativo. 

 No que se refere à transformação da realidade investigada, embora se tenha 

refletido coletivamente sobre os problemas e construído propostas de intervenção visando sua 

solução, não se pôde constatar melhorias substanciais no tocante à conservação dos recursos 

hídricos locais dentro do espaço temporal de desenvolvimento da investigação.  

 A solução de problemas nas áreas de saneamento e gestão pública requerem a 

aplicação de grandes volumes de recursos financeiros, e muitas vezes a atuação coordenada 

entre vários órgãos públicos, elementos que foram avaliados e considerados na elaboração das 

propostas. Tais resultados, entretanto, poderiam ser considerados inexpressivos sob o olhar 

metodológico da pesquisa-ação criticamente orientada, uma vez que as propostas não foram 

aplicadas.  

 Mesmo sob a ótica da pesquisa-ação, conforme a descreve Tripp (2005), os 

resultados obtidos, se observados sob este ângulo, também não credenciariam o estudo nesta 

classe de investigação, uma vez que se faria necessária a avaliação consecutiva das ações 

adotadas para a melhoria da prática em estudo. Conforme mencionado, as ações propostas não 

foram realizadas. 

 Recorrendo a Elliott (1991 apud TRIPP, 2005, p. 463), tais considerações tomam 

interessantes contornos. O autor, em uma definição ampla, caracteriza pesquisa-ação como “o 

estudo de uma situação social com vistas a melhorar a qualidade da ação dentro dela”. 

 Sob essa ótica, é possível considerar a prática cidadã dos participantes em relação 

às problemáticas estudadas como o principal objeto de avaliação da investigação, e inquerir se 

o programa de ensino desenvolvido atuou como promotor de mudança da prática.  A partir de 

tal configuração, importa avaliar: foram constatadas mudanças na prática dos participantes 

decorrentes do programa de ensino desenvolvido?  

 As respostas à questão formulada em abril de 2017, relativa à percepção de 

mudanças pelos participantes em sua prática profissional em decorrência do curso, indicam 

positivamente para vários dos respondentes. Em muitas respostas, inclusive, percebeu-se uma 

nítida inclinação à inclusão de uma perspectiva cidadã agregada às percepções e exemplos de 

mudança apontados pelos participantes. Tendo em vista as características do programa de 

ensino desenvolvido, é oportuno considerar, na análise das respostas, os apontamentos de 

Franco & Portugal (2013, p. 304-305): 
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Mais do que difundir conceitos ou estimular atitudes de respeito à vida, uma 

Educação Ambiental comprometida com a superação dos problemas e dificuldades 

contemporâneos é um convite ao fortalecimento da potência de agir, possibilitando a 

cada pessoa exercer sua cidadania ambiental planetária, a partir do encontro consigo 

mesmo e com o outro, tendo como ponto de partida os locais de vida cotidiana bem 

como as relações com eles estabelecidas. (FRANCO; PORTUGAL, 2013, p. 304-

305) 

 

 No caso em tela, pode-se avaliar que a atuação profissional passou a constituir um 

meio de exercício da “cidadania ambiental” nos “locais da vida cotidiana”. É possível supor, 

inclusive, que a mudança tenha sido potencializada pelo empoderamento pessoal e do grupo 

frente aos problemas socioambientais estudados, que, em última análise, decorreram das 

reflexões e práticas participativas vivenciadas durante o curso. 

 Para além do enquadramento metodológico da investigação, cuja organização 

pode ser caracterizada de maneira ampla no grupo das pesquisas participativas, destaca-se a o 

papel da pesquisa no estabelecimento de um espaço em que os participantes puderam discutir 

aberta e criticamente as políticas públicas locais, propondo soluções referenciadas em 

documentos técnicos e legais. Conforme destacam Sant’ana, Fava & Bueno (2010), acerca da 

participação popular em Votuporanga,  

 
[...] os obstáculos à participação popular em Votuporanga não se constitui em um 

caso isolado, longe disso, é recorrente nas pequenas e médias cidades brasileiras que 

vivenciam situações sociais, culturais, políticas e econômicas que oprimem e 

limitam a participação do cidadão com mecanismos de clientelismo, coerção e 

manipulação. (SANT’ANA; FAVA; BUENO, 2010, p. 13) 

  

 Nesse cenário, o voluntarismo da discussão, elaboração e apresentação das 

propostas ao Poder Público e aos candidatos a prefeito, constituem importante exercício de 

rompimento com as amarras culturais que desqualificam e desestimulam a participação social 

nas pequenas e médias cidades brasileiras. 

 Do ponto de vista pedagógico, e com base nos depoimentos dos participantes, 

pode-se depreender que o processo de construção participativa das propostas estimulou o 

empoderamento de muitos deles, dentre os quais uma parcela operou mudanças em sua 

prática profissional e cidadã. Segundo Kleba e Wendausen (2009): 

 

Os processos de empoderamento ocorrem em arenas conflitivas, onde 

necessariamente se expressam relações de poder, as quais não devem ser encaradas 

como algo estanque e determinado, mas plástico, flexível, portanto modificável pela 

ação-reflexão-ação humanas, na medida em que os indivíduos compreendam sua 

inserção histórica passada, presente e futura e sintam-se capazes e motivados para 

intervir em sua realidade. (KLEBA; WENDAUSEN, 2009, p. 742) 
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 Trata-se, portanto, de um processo gradual de mudança, onde processos 

formativos pautados na reflexão sobre problemas socioambientais e políticas públicas têm 

importante papel.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 A partir dos referenciais que fundamentaram essa investigação, dos resultados 

alcançados e das impressões recolhidas, é fortalecida para este pesquisador a percepção de 

que processos formativos sobre políticas públicas são essenciais para fortalecer a efetividade 

das políticas. São essenciais, pois à medida que explicitam as contradições e contextualizam 

as várias dimensões envolvidas na implementação de tais políticas, convidam o coletivo dos 

atores sociais envolvidos à práxis transformadora e cidadã, cujo movimento tem a 

potencialidade de reorganizar os procedimentos de planejamento e gestão previstos nessas 

políticas, (re)alinhando-os aos interesses da sociedade. 

 Água e município, nessa perspectiva, parecem constituir importantes temas-

geradores para esses processos formativos. Importante a água enquanto tema que agrega uma 

infinidade de dimensões, cuja contextualização torna-se essencial à prática do gerenciamento 

dos recursos hídricos. Refletir sobre as políticas públicas de recursos hídricos e os problemas 

socioambientais relacionados à água constitui, assim, um exercício de integração dessas 

diversas dimensões. Importante o município enquanto espaço de convívio social e vivência 

ambiental, onde a cidadania pode ser mais diretamente exercitada. Espaço também onde a 

dinâmica socioambiental tem consequências mais perceptíveis para o indivíduo. A educação 

baseada no contexto local tendo por foco as problemáticas envolvendo os recursos hídricos 

pode proporcionar condições favoráveis para a reflexão sobre políticas públicas locais? 

 Os resultados obtidos nesta investigação indicam, de maneira geral, que o 

programa de ensino, as estratégias e os recursos educativos elaborados e empregados – aulas 

expositivas, compilação de documentos técnicos e legais, metodologias participativas, entre 

outros – proporcionaram um considerável envolvimento dos participantes do curso com as 

temáticas em estudo, proporcionando uma aprendizagem colaborativa e a compreensão da 

importância das políticas públicas locais – uso e ocupação do solo, saneamento, educação 

ambiental, planejamento orçamentário – para a conservação das águas. 

 As técnicas utilizadas no curso foram capazes de promover a construção 

participativa de propostas voltadas à solução das problemáticas identificadas, processo a partir 

do qual emergiu a percepção de empoderamento pessoal e do grupo.   

 Há um último aspecto importante a ser ressaltado, uma vez que relaciona 

educação, cidadania e gestão pública. As limitações institucionais para a gestão integrada do 

meio ambiente foi questão muito discutida pelo grupo, cuja importância pode ser percebida no 
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teor das propostas e documentos elaborados. Destacou-se, nas discussões, como assunto 

recorrente, a inexistência de um aparato institucional no município capaz de promover uma 

Educação Ambiental, especialmente a não formal, dedicada à integração das políticas 

públicas. Mendonça (2015) também discutiu essa questão ao estudar a relação entre Educação 

Ambiental e o processo de planejamento e gestão ambiental em Uberlândia-MG. Afirma o 

autor que, 

 

[...] a GA [gestão ambiental] é um componente complementar e indissociável da EA 

[educação ambiental]. [...] Não é possível desenvolver uma EA, conforme 

estabelecido no conceito legal, sem haver um processo de GA que lhe dê o suporte 

técnico/operacional apropriado. (MENDONÇA, 2015, P. 192). 

 

 Palavizini (2012), atenta também à questão, propõe o que considera uma nova 

concepção para processos de planejamento e gestão, agregando elementos de linhas de 

pensamento filosófico e da gestão ambiental. A autora fundamenta essa concepção, à qual 

intitula “Planejamento e Gestão Transdisciplinar do Ambiente e do Território”, na 

“interdependência entre o planejamento, a gestão e a educação” (PALAVIZINI, 2012, p. 64). 

 A concepção apresentada pela autora vai ao encontro e fortalece uma reflexão 

deste pesquisador, que vai se consolidando na medida em que experiencia mais e mais os 

universos da educação e da gestão pública: a de que o planejamento e a gestão de políticas 

públicas executados sem o amparo de processos educativos contínuos não conseguirão lidar 

com a crescente complexidade da realidade à qual se aplicam. Ainda segundo Palavizini 

(2012):      

 

É com a educação para a sustentabilidade exercida nos sistemas formal, não formal e 

de comunicação, que se torna possível um planejamento e uma gestão com efetiva 

participação social e compromisso com o respeito à vida. A perspectiva de construir 

um mundo com novos conceitos e valores requer que esse novo conhecimento e essa 

nova ética estejam presentes na formação dos técnicos, gestores e da sociedade 

participante, em uma perspectiva de humanização. (PALAVIZINI, 2012, p. 73) 

 

  Frente ao exposto neste texto, espera-se que o programa de ensino e outros 

materiais desenvolvidos sejam disseminados e empregados, gerando mudanças, mesmo que 

mínimas, onde quer que sejam aplicados. Que possa também ser mantido e ampliado o 

gérmen da mobilização iniciada com o grupo constituído. 

 Afinal, de que vale todo o esforço intelectual e organizacional realizados, se 

nossas águas continuarem a ser degradadas e nossa gente alienada quanto a essa situação? 

Prossigamos na busca da conservação dos recursos hídricos e da participação das pessoas na 

gestão do seu território. É o que nos cabe como cidadãos. É nossa responsabilidade. 
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