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Pré-inscrição para o Curso “Conservação e
Gestão das Nossas Águas: Compreender
para Participar”
O preenchimento do presente formulário objetiva a realização da pré-inscrição para o Curso 
“Conservação e gestão das nossas águas: compreender para participar”. 

Este curso é parte integrante do Projeto de Pesquisa “Contexto local e Educação Ambiental: 
estratégias de ensino para a gestão dos recursos hídricos”, que consiste em uma pesquisa-ação 
desenvolvida pelo aluno André Luiz Sanchez Navarro no âmbito do Curso de Mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra, do Instituto de 
Geociências da UNICAMP. O projeto está sendo realizado sob a orientação da Profª. Drª. Joseli 
Maria Piranha, docente do Departamento de Química e Ciências Ambientais, do Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exatas da UNESP (Campus de São José do Rio Preto).

O objetivo principal da pesquisa consiste em produzir coletivamente, a partir de uma abordagem 
participativa, ou seja, com a participação dos atores envolvidos no uso e gestão da água no 
município - indústria, comércio, órgãos públicos, entidades da sociedade civil e cidadãos - 
recursos e estratégias educativas que possam ser aplicados em políticas públicas relacionadas 
ao planejamento e gestão dos recursos hídricos no município de Votuporanga/SP, de forma a 
contribuir para a superação das di崦culdades e problemáticas locais relacionadas à gestão das 
nossas águas.

A realização do curso é apoiada pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Votuporanga.

As inscrições serão con崦rmadas por meio de mensagem enviada aos e-mails cadastrados. É 
necessário o preenchimento de todos os campos para que seja efetivada a pré-inscrição. 

*Obrigatório

Identi崦cação *
Nome completo:

*
Idade:

Editar este formulário

https://docs.google.com/forms/d/1XkgXTr7Aua6FP1pN_NvC0KOY_41MCweL8k9wDJM3RS0/edit
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*
Sexo:
 

*
Município:

*
E-mail:

*
Telefone(s):

Facebook:

*
Escolaridade:
 

Em relação à Escolaridade, se assinalou "Ensino Superior", "Especialização", "Mestrado" ou "Doutorado",
especi崦que a(s) área(s) de formação

Per崦l pro崦ssional: *
Ocupação atual:

*
Local de trabalho:
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Participação social *
Participa ou já participou e algum movimento social, associação, sociedade pro崦ssional, clube de serviços
ou ordem 崦losó崦ca ou religiosa?
 

Em caso a崦rmativo na pergunta anterior, especi崦que qual ou quais movimentos sociais, associações,
sociedades pro崦ssionais, clubes de serviço ou ordens 崦losó崦cas ou religiosas já participou ou participa
atualmente, informando por quanto tempo participou ou participa dos mesmos.

*
Participa ou já participou de algum conselho municipal ou regional como representante de órgão ou
entidade?
 

Em caso a崦rmativo na pergunta anterior, especi崦que qual ou quais conselhos já participou e a(s)
entidade(s) ou órgão(s) que representou, informando também por quanto tempo participa ou participou
como representante.

Em relação às duas perguntas anteriores, em caso a崦rmativo, ocupa ou já ocupou cargo de direção em
algum dos conselhos, órgãos ou entidades mencionados?
 

Por quanto tempo ocupou o referido cargo de direção?

*
Já participou de alguma Audiência Pública organizada pelos públicos municipal, estadual ou federal?
 

No caso de já ter participado de Audiência Pública, qual(is) o(s) tema(s) discutido(s)?

*
Já participou de sessão da Câmara de Vereadores?
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Powered by

Interesse na realização do curso *
Conte-nos porque se interessou em participar do Curso “Conservação e gestão das nossas águas:
compreender para participar”.

*
O que você espera aprender no curso e quais as suas expectativas para a aplicação desses
conhecimentos?

Habilidades com informática *
Em relação à edição de arquivos no Microsoft Word ou outro editor de texto:
 

*
Em relação ao uso de programa de edição de mensagens de e-mail (Gmail, Hotmail e outros):
 

*
Em relação ao uso do Facebook:
 

100% concluído.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Denunciar abuso  Termos de Serviço  Termos Adicionais

Enviar

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOw8-ORTgu-u1yoBd438sh-Cu5g26R5iZPhuhlI2eS9ZPv2Q/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOw8-ORTgu-u1yoBd438sh-Cu5g26R5iZPhuhlI2eS9ZPv2Q/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
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PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA SISTEMATIZAÇÃO DAS DISCUSSÕES  

 

INTRODUÇÃO 

 Durante os primeiros cinco Encontros do curso foram apresentados e debatidos diversos 
temas relacionados à conservação e gestão de recursos hídricos, com ênfase na interface entre os 
instrumentos de gestão de recursos hídricos contemplados nas Políticas Estadual e Nacional de 
Recursos Hídricos e os instrumentos de gestão do uso do solo existentes no Estatuto da Cidade e na 
legislação municipal. Também se desenvolveu uma rica discussão sobre a atuação e importância de 
espaços e mecanismos de participação social. 

 Emergiram diversas manifestações sobre problemáticas gerais e também locais relacionadas 
à gestão das águas, bem como reflexões sobre as soluções possíveis. Em meio a esses debates, 
aventou-se a oportunidade de contribuição do grupo para o tratamento de questões locais, por meio 
da sistematização de propostas já apresentadas e também de outras passíveis de surgirem no 
aprofundamento da discussão sobre essas questões. Assim, conforme acordado pelo grupo entre o 
4º e 5º Encontros, a sistematização e o aprofundamento serão realizados com os objetivos coletivos 
de compreender melhor a realidade local e produzir contributos para os processos de revisão de dois 
importantes instrumentos de políticas públicas locais relacionados aos recursos hídricos, o Plano 
Municipal de Saneamento Básico e o Plano Diretor Municipal. 

 A presente proposta metodológica objetiva atender a tais demandas. 

 

METODOLOGIA PROPOSTA 

Base conceitual 

 O conjunto de atividades apresentado abaixo resulta da compilação de algumas ferramentas 
participativas, aqui reunidas visando o atendimento das demandas supramencionadas. Tais 
ferramentas se encontram descritas em diversos trabalhos científicos e publicações. Mais detalhes 
sobre elas e suas aplicações – em especial o mapeamento participativo e o “world café” – podem ser 
encontradas em Sydenstricker-Neto (2008), Jacobi (2011) e Lopes et al (2014). 
 
Atividades propostas 
 
A) Alinhamento conceitual 

Objetivo: Nivelar conhecimentos sobre fontes de poluição e situações passíveis de causar impactos 
na qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos. Apresentar a metodologia. 
 
Atividades:  
 
1.a) Exposição e discussão sobre fontes de poluição e situações passíveis de causar impactos na 
qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos.  
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Metodologia:  

- Apresentação expositiva sobre fontes de poluição e situações passíveis de causar impactos na 
qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos. 
 

1.b) Apresentação da proposta de metodologia para sistematização participativa das discussões do 
curso.   

Metodologia:  

- Apresentação expositiva sobre a metodologia proposta. Discussão em grupo visando contemplar 
sugestões e aprovar proposta. 

 

B) Elaboração do Mapa Participativo 
 
Etapas: 
 
1. Análise de diagnósticos prévios e ações de intervenção já propostas 

Objetivo: 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: 
 
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).  

Metodologia: 

- Divisão dos participantes em grupos menores (3 a 4 pessoas, sendo um deles o relator1) para 
análise dos documentos2 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 as problemáticas.  

- 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. 
 

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. 

Metodologia: 

- 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.  

                                                           
1
 Os relatores serão responsáveis por elaborar os mapa, compilar as discussões e apresentar os resultados em plenário, 

quando couber. 
2
 A coordenação do curso distribuirá o material para cada um dos grupos, os quais trabalharão com documentos diversos. 
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- 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. 
 

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 
potenciais causadoras de impacto nos recursos hídricos. 

Atividades: 

2.a) Atualização e checagem da situação relativa às informações inseridas no roteiro preliminar 

Metodologia: 

- 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 representarem 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. 
 

3. Síntese das observações e elaboração do mapa-síntese 

Objetivo: Elaborar e validar mapa-síntese com as observações colhidas nos trabalhos de campo. 

Atividades: 

3.a. Apresentação das observações de campo realizadas pelos grupos e validação do mapa-síntese. 

Metodologia: 

- 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 Participativo3. 

 

C) Proposição de ações prioritárias para a conservação e gestão das águas no município 
 
Etapas: 
 
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. 

 

 

                                                           
3
 O layout final do mapa será elaborado pela coordenação do curso com base nos mapas elaborados pelos grupos e 

validados pelos participantes do curso. 
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Atividades: 
 
1.a) Oficina para priorização das ações voltadas à conservação e gestão das águas 

Metodologia: 

- 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. 

1.b) Sistematização do resultado da Oficina  

Metodologia: 

- Compilação e organização, pela coordenação do curso, dos resultados da oficina em um texto 
propositivo a ser avaliado e aprovado pelos participantes do curso. 

 

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: 
 
2.a) Aprovação do texto final 

Metodologia: 

- Agregar contribuições dos participantes à versão final do documento. 
 

2.b) Discussão sobre encaminhamentos 

Metodologia: 

- Discutir as expectativas dos participantes em relação às possibilidades de utilização do documento 
elaborado. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

JACOBI, P. (Coord). Aprendizagem Social - Diálogos e Ferramentas Participativas: Aprender Juntos 
Para Cuidar da Água. 1ª Ed. São Paulo: FAPESP, GovAmbUSP, PROCAM, Instituto de Eletrotécnica e 
Energia, 2011. 86 p. 

LOPES, M. C., CARPI JUNIOR, S., BARBOSA, F.D. Mapeamento ambiental participativo: experiência de 
educação ambiental na UGRHI Turvo e Grande. In: DIAS, L. S.; BENINI, S. M. (Org.). Estudos 
Ambientais Aplicados em Bacias Hidrográficas. Tupã: ANAP, 2014. p. 30-57. 

SYDENSTRICKER-NETO, J. Mapeamentos participativos: pressupostos, valores, instrumentos e 
perspectivas (2008). Recife: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 10 , n. 2, p. 73-96, 
nov. 2008. 
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CRONOGRAMA PRELIMINAR 

Atividades 
 Datas (Encontros) 

02/abr 09/abr 13/abr 16/abr 30/abr 04/mai 07 ou 11/mai 

A) ALINHAMENTO CONCEITUAL  

1.a) Exposição e discussão sobre fontes e situações passíveis de causar impactos na qualidade e 
disponibilidade dos recursos hídricos. 

  
 

        
  

B) ELABORAÇÃO DO MAPA PARTICIPATIVO  

1. Análise de diagnósticos prévios e ações de intervenção já propostas  

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). 

  

 

        

  

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. 

  

 

        

  

2. Levantamento de campo  

2.a) Atualização e checagem da situação relativa às informações inseridas no roteiro preliminar.   
 

        
  

3. Síntese das observações e elaboração do mapa-síntese  

3.a) Apresentação das observações de campo realizadas pelos grupos e validação do mapa-
síntese. 

  
 

        
  

C) PROPOSIÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO E GESTÃO DAS ÁGUAS NO MUNICÍPIO  

1. Sistematização dos resultados do Mapa Participativo e da priorização de ações voltadas à conservação e gestão das águas 

1.a) Oficina para priorização das ações voltadas à conservação e gestão das águas.        

1.b) Sistematização do resultado da Oficina.        

2. Aprovação da minuta do texto propositivo e discussão sobre encaminhamentos 

2.a) Aprovação do texto final.              

2.b) Discussão sobre encaminhamentos.        

 



APÊNDICE C – Relatórios dos Grupos de Trabalho sistematizando os resultados das Oficinas 

de Mapeamento Participativo 

 

 



Atualização do 

Diagnóstico Ambiental 
Curso Nossas Águas: Conhecer para Participar 

 



Proposta de Soluções para os Problemas 

Apontados no Diagnóstico 

 ALAGAMENTOS: Considerando o apresentado por outros grupos/participantes e 

considerando que a municipalidade possui projetos e ações previstas para o 

tema, o grupo focou na proposição de estratégias para obtenção de recursos 

(Estado/União), bem como outras fontes possíveis como realocação de 

recursos municipais proveniente do Plano Pluri-Anual (PPA); 

 DESCARTE DE RESÍDUOS: O foco para resolução deste problema gira entorno 

da Educação Ambiental (EA) no sentido amplo, uma vez que necessitamos de 

políticas mais abrangentes de maneira a atingir não só as crianças na EA, bem 

como adultos. Ademais, destaca-se a criação de uma Secretaria de Meio 

Ambiente desvinculada da atual SAEV Ambiental de modo a criar autonomia 

na fiscalização, bem como tratar de assuntos como transparência no custo do 

gerenciamento dos resíduos por parte da municipalidade. Por fim, destaca-se 

o atendimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento 

Básico, em especial a AÇÃO 2 dos Resíduos Secos e AÇÃO 1 do Resíduos 

Volumosos. 



Proposta de Soluções para os Problemas 

Apontados no Diagnóstico 

 FONTES DE POLUIÇÃO: Instituição de Leis Municipais específicas 

como, por exemplo, para depósito de resíduos sólidos (recicláveis, 

ferro velho e etc.) com vistas à proteção de recursos hídricos 

como sistemas de captação de efluentes (caixas separadoras e 

outras tecnologias) onde esta deverá ser atrelada com a Secretaria 

da Saúde no sentido de controlar vetores. Ademais, poder-se-ia 

verificar a possibilidade de atrelar a lei com emissão de alvará. 

 ANTIGO LIXÃO: Instituição de Leis Municipais, em especial visando 

à alteração do Plano Diretor de forma a criar e garantir restrições 

ao uso e ocupação do solo nos locais onde, conhecidamente, foram 

utilizados para disposição de resíduos sólidos domiciliares e seu 

entorno como, por exemplo, proibição de perfuração de poços. 



Proposta de Soluções para os Problemas 

Apontados no Diagnóstico 

 ÁREAS CONTAMINADAS: A legislação estadual já prevê o 

gerenciamento de tais áreas. 

 ASSOREAMENTOS: Em consonância com o Plano Diretor, bem como 

demais leis municipais regulamentar o uso e ocupação do solo no 

entorno da represa de captação. Nas demais área urbanizadas e já 

consolidadas prever ações para manutenção e reforma dos 

sistemas de drenagem existentes no sentido de regularizar a 

drenagem, por meio de realocação de verbas (PPA, FEHIDRO e 

FECOP) e de maneira alinhada com o item ALAGAMENTOS. 

Finalmente, propõe-se ainda o encaminhamento das deliberação 

do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de 

Votuporanga – COMDEMA para o Ministério Público Estadual visando 

garantir ações de proteção nas áreas de ampliação do perímetro 

urbano. 



Pontos para verificação “in loco” 

1) Descarte de resíduos no 5º Distrito; 

2) Depósito de resíduos diversos nas proximidades da 

represa, bem como no entorno da própria 

represa; 

3) Antigo aterro e depósito de podas de árvores 

próximo à ETEC; 

4) Auto Posto Flex (com devida anuência do 

interessado e CETESB); e 

5) Bacia de detenção do Loteamento Cidade Jardim. 



OBRIGADO! 



Curso “Conservação e gestão das nossas águas: compreender 

para participar” 

Data: 02/04/2016 e 09/04/2016 

 

APONTAMENTOS GERAIS DOS PARTICIPANTES ENTRE AS AULAS: 

A) Encontro 02/04/2016 

 

1. Marcação das residências dos membros do grupo no mapa geral; 

2. Confrontar o Mapa de Risco em elaboração com os principais pontos de 

erosão com as áreas expansão do perímetro urbano afim de discutir o 

potencial de erosão e assoreamento dos recursos hídricos; 

3. Confrontar o Mapa de Risco em elaboração com o Mapa de projeção de 

bacias para observar a sobreposição dos pontos de erosão e enchente; 

4. Propor uma discussão de prioridades para drenagem urbana em relação às 

metas em vigência do Plano de Saneamento; 

5. Revisar coeficientes de permeabilidade para melhoria das taxas de infiltração; 

a. Proposta 01: Isenção fiscal no IPTU para quem aumentar a área 

permeável; 

b. Proposta 02: Isenção fiscal no IPTU para quem conservar área 

permeável no lote; 

c. Proposta 03: Segurar a emissão do Habite-se e/ou ligação da água na 

rede para quem não tiver árvore na calçada; 

d. Proposta 04: Melhorar fiscalização. 

6. Pontos de erosão levantados por criticidade: 

a. Ponto 01: Erosão Jardim Monte Líbano / Colinas; 

b. Ponto 02: Erosão Rodoviária; 

c. Ponto 03: Erosão Córrego Boa Vista; 

d. Ponto 04: Erosão Avenida Cleonice Passarim 

 

 

 

 



B) Encontro 09/04/2016 

 

7. Há um subdimensionamento em todas as bacias de contribuição; 

8. Há um plano de priorização de investimentos que deve subsidiar a drenagem 

urbana?; 

9. Em qual instrumento de gestão pública podemos flexibilizar os investimentos 

prioritários que envolvem a drenagem urbana?; 

10. Necessidade de atualização do Mapa de nascentes e afloramentos; 

11. Revisão das Ações 05 e 08 referentes à drenagem no Plano de Saneamento; 

12. Priorização de áreas problemáticas à drenagem urbana já existentes a serem 

remediadas: 

a. Ponto 01: Avenida Pedrazolli (Barramentos do Assary com projeto a ser 

executado com maquinário da Prefeitura); 

b. Ponto 02: Rua Sergipe com Rua Ceará: Questões de desapropriação 

de áreas para resolver o problema; 

c. Ponto 03: Rua Minas Gerais com Rua dos Lírios se estendendo até Rua 

Bahia; 

d. Ponto 04: Avenida José Silva Melo até cruzamento da Rua Padre 

Izidoro com a Rua Uruguai; 

e. Ponto 05: Avenida Emilio Arroyo Hernandes (Ponto Truque Galego). 

13. Análise Problema de drenagem na parte oeste da área urbana, sendo que 

esse foi traçado no mapa; 

14. Foi feito o traçado da Zona Mista no mapa, em atenção à significativa área 

ocupada por essa área. Destaque à 2 pontos: área com problema de 

drenagem (identificada no item 3) e área residencial próxima à linha férea; 

15. Atenção na área de drenagem da bacia do Marinheirinho, na margem direita 

da represa de abastecimento em função da expansão urbana (loteamentos); 

16. Necessidade de estudos de drenagem nessa área; 

17. Zona 1 (local citado no item 5 e 6): leitura dos pontos principais do PDM, 

sendo eles i) a não instalação de indústrias, exceto leves e não poluentes; ii) 

fomento à ações de EA; iii) instituição de Área Especial de Interesse 

Ambiental; 

18. Identificação da Zona Industrial, com destaque para os locais onde há 

concentração de nascentes ou curso d´água; 



19. Destaque à Zona de Indústria Pesada na marginal direita da Rodovia Euclides 

da Cunha sentido MS. Alto potencial de contaminação/poluição do recurso 

hídrico devido à proximidade do córrego do Marinheirinho; 

20. A não existência de rede coletora de esgoto em algumas casas do Bairro São 

Cosme, sendo tal esgoto retido em fossas sépticas. Tais residências são muito 

próximas ao córrego Marinheirinho, o que pode ocasionar contaminação do 

recurso hídrico caso haja vazamento da fossa; 

21. Existe algum programa para a regularização das fossas das propriedades na 

área rural da Bacia do Marinheirinho? Nesse local há alta concentração de 

nascentes e afluentes que contribuem para a represa de abastecimento; 

22. Zona de Risco de Contaminação por indústria em outros dois pontos próximos 

à nascentes e cursos d´água: Córrego Boa Vista (Frango Rico, 2º e 5º Distrito 

Industrial) e Córrego Seco (na rodovia Péricles Bellini sentido Cardoso). 

 



CURSO NOSSAS ÁGUAS CONHECER PARA PARTICIPAR 

 

RELATÓRIO DO GRUPO 

 

O grupo iniciou a análise do mapa de pontos de descarte irregular de lixo do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de resíduos sólidos – PMGIRS, identificando os locais no 

mapa da cidade disponibilizado pelo professor. Com a contribuição dos participantes do 

Grupo, outras áreas foram identificadas, desde de lixões antigos, locais de coleta de resíduos 

(Coopervinte, Ecotudo, Mejan) e outros pontos de descarte irregular não identificados no 

mapa oficial. 

Passou-se então a análise das metas contidas no PMGIRS e verificou-se que o grupo 

não tinha subsídio para afirmar se todas as metas tinham sido cumpridas ou não, apesar de 

ter-se verificado que algumas de curto prazo não foram executadas e outras ainda não 

possuíam custo estimado. Esta constatação mostra que o instrumento municipal de política 

de resíduos sólidos ou não é factível a realidade orçamentária, de infraestrutura e recurso 

humano do município e/ou que o mesmo não tem sido considerado pelos órgãos municipais 

na gestão dos resíduos sólidos. 

Foi considerada a possibilidade de convidar alguém do órgão ambiental municipal 

para apresentar o andamento das metas do plano, porém esta opção foi desconsiderada 

frente a constatação de que a sabatina não seria construtiva e alinharia com os objetivos do 

curso na proposição de efetivas soluções para o resíduo do município. A proposta do grupo 

é que as metas sejam revistas, mensuradas em prazo e custo e efetivamente aplicadas, por 

meio da revisão do Plano de Saneamento que deverá ser realizada ainda neste ano de 

2016.  

Alguns pontos tiveram destaques na problemática relativa ao tema: 

1. A possibilidade de diminuição do material reciclável que está sendo enviado ao 

aterro sanitário e o aumento da coleta e destinação correta do resíduo reciclável, por meio 

de duas ações: 

- Estruturação de ações de organização para os catadores informais, que são um 

número representativo na cidade (mais de 100) 

- Política permanente de educação ambiental fomentando a separação do lixo 

domiciliar, que entre outras ações poderá ser por meio de incentivo para quem dá a 

destinação correta do resíduo reciclável. 

Estas ações além de contribuem com a destinação correta dos resíduos sólidos no 

município, trazendo maior benefício ambiental, poderão contribuir com o desenvolvimento 

econômico-social do município com a inserção dos catadores informais dentro de um regime 

de trabalho mais organizado, bem como com a diminuição dos custos com o aterro 

particular que deixará de receber grande volume de resíduo reciclável. 



2. Com relação à problemática do descarte irregular de lixo o grupo avaliou a 

necessidade de: 

- A implantação de mais Ecopontos; 

- identificação e análise específica das causas para o descarte irregular de resíduo em 

cada ponto identificado, com vistas a preparar ação de E.A específica para os bairros; 

- Ações de organização dos catadores informais, dando estrutura de trabalho, tais 

como: 

. Um espaço de armazenamento para eles (box) – evitando assim que os mesmos 

acumulem nos quintais o reciclável coletado, que se configura como um problema 

enfrentado pelo município, devido a dengue, mal cheiro, etc.. 

. Caminhão de coleta 

. Estratégias para regular a venda deste material, evitando a práticas abusivas de 

atravessadores. 

. Integração e ações conjuntas entre as secretarias de saúde e assistência social e 

“setor” de educação ambiental. 

. Benefício do “bolsa reciclável”, como as experiências de alguns municípios como BH, 

Leme, etc. (Pode ser por meio de mecanismos previstos na legislação de logística reversa.) 

 

Com relação aos problemas mais estruturais dos resíduos e necessidade de 

tratamento transversal e integrado da questão ambiental, o Grupo entende que algumas 

ações devem ser tomadas: 

. Criação de estrutura institucional (departamento) de educação ambiental, como 

articulador com as outras secretarias (secretaria saúde, assistência social, educação, etc.) e 

políticas municipais que envolvem a temática ambiental. 

. Transparência na cobrança da “taxa do lixo”, buscando mecanismos que estimulem 

a diminuição da geração de resíduo pelo contribuinte de forma a diminuir o imposto que ela 

paga pela coleta do resíduo domiciliar. 

. Transformação do Projeto Reciclar é Preciso em um Programa municipal, estando o 

mesmo vinculado a estrutura institucional criada para a Educação Ambiental. 

. Capacitação dos professores da rede municipal metodologias de educação 

ambiental específicas para cada área do saber, para trabalhar de maneira transversal e 

interdisciplinar.  

Pontos a serem visitados: Casa de um catador informal; Descarte de resíduo no 

Colinas (Rua Chukichi Kakuda); Micro-usina; São Cosme; Lixo da Recomeçar. 



Curso “Conservação e gestão das nossas águas: compreender para 

participar” 

Data: 02/04/2016  

 

APONTAMENTOS DOS PARTICIPANTES: 

1. Alocação dos pontos de cada residência no mapa; 

2. O Plano Diretor Municipal de 1995 limitava os espaços de expansão urbana, 

o que não ocorre com o Plano Diretor atual – o que eles devem ter 

expressado é que no PDM antigo havia regras para a expansão urbana; 

3. Problema de drenagem na parte oeste da área urbana, sendo que esse foi 

traçado no mapa; 

4. Foi feito o traçado da Zona Mista no mapa, em atenção à significativa área 

ocupada por essa área. Destaque à 2 pontos: área com problema de 

drenagem (identificada no item 3) e área residencial próxima à linha férrea; 

5. Atenção na área de drenagem da bacia do Marinheirinho, na margem direita 

da represa de abastecimento em função da expansão urbana (loteamentos); 

6. Necessidade de estudos de drenagem nessa área; 

7. Zona 1 (local citado no item 5 e 6): leitura dos pontos principais do PDM, 

sendo eles i) a não instalação de indústrias, exceto leves e não poluentes; ii) 

fomento à ações de EA; iii) instituição de Área Especial de Interesse 

Ambiental; 

8. Identificação da Zona Industrial, com destaque para os locais onde há 

concentração de nascentes ou curso d´água; 

9. Destaque à Zona de Indústria Pesada na marginal direita da Rodovia Euclides 

da Cunha sentido MS. Alto potencial de contaminação/poluição do recurso 

hídrico devido à proximidade do córrego do Marinheirinho; 

10. A não existência de rede coletora de esgoto em algumas casas do Bairro São 

Cosme, sendo tal esgoto retido em fossas sépticas. Tais residências são 

muito próximas ao córrego Marinheirinho, o que pode ocasionar 

contaminação do recurso hídrico caso haja vazamento da fossa; 



11. Existe algum programa para a regularização das fossas das propriedades na 

área rural da Bacia do Marinheirinho? Nesse local há alta concentração de 

nascentes e afluentes que contribuem para a represa de abastecimento; 

12. Zona de Risco de Contaminação por indústria em outros dois pontos 

próximos à nascentes e cursos d´água: Córrego Boa Vista (Frango Rico, 2º e 

5º Distrito Industrial) e Córrego Seco (na rodovia Péricles Bellini sentido 

Cardoso). 

 

Data: 09/04/2016 

APONTAMENTOS DOS PARTICIPANTES: 

13. Foi retomado a dinâmica da oficina anterior e a definição das áreas 

prioritárias para atenção/cuidado com base nos recursos hídricos, sobretudo 

porque a Tania não esteve presente; 

14. Foram pontuados alguns locais críticos a partir da introdução do André: 

córrego Boa Vista e sua falta de galerias;  

15. Discussão da redução da faixa de proteção da APP na represa de 

abastecimento com base na mudança entre o PDM de 2007 e a Lei 

Complementar 106/2007; 

16. Com base nesse ponto levantado, suscitou a discussão da ADIN sobre o 

Código Florestal (Lei 12651/2012); 

17. Tomou-se como base para o trabalho do dia o estudo das possíveis zonas 

para as áreas de expansão do município, sobretudo na Microbacia do 

Marinheirinho. Levantou-se a informação de taxa de permeabilidade de cada 

zona: Zona Mista de 12% e Zona Industrial de 10%; 

18. A Estratégia para se pontuar as 5 áreas para visitação foram: pontuar os 

locais de expansão urbana não consolidados (construídos ou loteados ainda); 

avaliar em campo quais os parâmetros são usados para a definição das áreas 

de expansão, levantando o conhecimento específico de cada participantes de 

acordo com sua área de formação e atuação profissional; quais as possíveis 

vulnerabilidades essas áreas podem apresentar, nos quesitos físicos, bióticos 

e socioeconômicos; 

19. Os pontos levantados foram: 



i. Córrego Boa Vista (próximo ao Tiro de Guerra); 

ii. Área em expansão (próximo ao aeroporto/Mejan); 

iii. Áreas em expansão atrás do Pozzobon/Loteamento Louro Branco; 

iv. Atrás do Nova Alvorado, à montante do córrego das Paineiras; 

v. Estrada do Horto (Represa), na margem direita do córrego Marinheirinho à 

montante da represa. 

 

 

 

 


