


As relações entre Estado e Sociedade Civil podem efetivar alianças e coopera-
ção, entretanto muitas iniciativas são permeadas por conflitos que decorrem 

das assimetrias sociais e das desiguais formas de organização e participação dos 
diversos atores envolvidos. Observa-se que nos processos de descentralização e co-
gerenciamento dos recursos naturais; nos arranjos onde atores interagem de forma 
cooperativa representando diversos segmentos – poder público, sociedade civil 
organizada e iniciativa privada – existe alguma forma de sinergia entre o poder 
público e a sociedade, que estabelece um capital social que tem importância nas 
relações entre os diversos segmentos. E os impactos das práticas participativas na 
gestão, apesar de controversas, apontam para uma nova qualidade de cidadania, 
que abre novos espaços de participação sócio-política e influenciar qualitativa-
mente na transformação do estado atual da governança ambiental.
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Apresentação

Pedro Roberto Jacobi

 Neste nono volume que reúne os resultados de pes-
quisas de alunos de mestrado e doutorado do Procam se 
apresenta o resultado de dez dissertações de mestrado e seis 
de doutorado.

 O conjunto de textos aborda temas associados com 
a temática do desenvolvimento e o desafio de implementar 
políticas sustentáveis. Trata-se, portanto de um diversifica-
do painel de textos que refletem a vocação do Procam de di-
vulgar o trabalho de nossos mestres e doutores enfatizando 
a dimensão interdisciplinar. Os temas na sua multiplicidade 
refletem o desafio da interdisciplinaridade que demanda um 
processo de conhecimento que, na transversalidade busca 
respostas; na medida em que os problemas que afetam e 
mantêm a vida no nosso planeta são de natureza global e 
que suas causas não podem restringir-se apenas aos fatores 
estritamente biológicos: pois revelam dimensões políticas, 
econômicas, institucionais, sociais e culturais. 

O conceito de desenvolvimento sustentável, que 
teve sua visibilidade ampliada a partir da Rio-92, fortalece 
as mudanças de comportamento na sociedade face ao meio  
ambiente, bem como no modo de formular, implementar e 
avaliar políticas públicas de desenvolvimento. 

Isto demanda que nas agendas de governos e da so-
ciedade, surja a  necessidade de pensar em novas formas de 

15
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garantir a existência de um processo transparente e partici-
pativo para o debate e para a tomada de decisões em busca 
do desenvolvimento sustentável.

E como emerge a complexa relação entre desen-
volvimento e meio ambiente? A incorporação do marco 
ecológico nas decisões econômicas e sociopolíticas tem na 
construção do conceito de desenvolvimento sustentável um 
referencial que assume visibilidade, e que coloca o desen-
volvimento como uma forma de modificação da natureza e 
que, portanto, deve contrapor-se tanto aos objetivos de aten-
der às necessidades humanas como, de outro lado, aos seus 
impactos, e dentre aqueles que afetam a base ecológica. A 
incorporação do marco ecológico nas decisões econômicas 
e políticas implicam em reconhecer que as consequências 
ecológicas do modo como a população utiliza os recursos 
do planeta estão associadas ao modelo de desenvolvimento. 
São muitos os fatores que se pode elencar para qualificar 
o esgotamento de um estilo de desenvolvimento ecologi-
camente predador, socialmente perverso, politicamente 
injusto, culturalmente alienado e eticamente questionável. 
Apesar dessas premissas básicas terem bastante consenso, o 
“desenvolvimento sustentável” tem se convertido num con-
ceito plural: não apenas existem diferentes concepções do 
desenvolvimento em jogo, mas também o que se entende 
por sustentabilidade

Observa-se uma necessidade crescente de sensibili-
zar a sociedade sobre a situação ambiental e social em que 
se encontra, de modo a fazer com que esta possa participar 
da definição dos rumos do desenvolvimento que deseja. 

Assim, o processo de busca de um desenvolvimen-
to sustentável exige proatividade, visão de longo prazo e 
ampliação das capacidades humanas na medida em que o 
conceito de risco passa a ocupar um papel estratégico para 
o entendimento das características, dos limites e das trans-
formações do projeto histórico da modernidade e para reo-

rientar estilos de vida coletivos e individuais, na direção de 
promover a implementação de políticas sustentáveis pauta-
das pela transversalidade.

 Inicialmente diversos textos dialogam com a temáti-
ca da água e suas múltiplas dimensões. 

O artigo “Canal do Valo Grande: governança das 
águas estuarinas na perspectiva da aprendizagem social”, 
de autoria de Eliel Pereira de Souza e Sonia Maria Flores 
Gianesella, é resultado da pesquisa desenvolvida no nível de 
mestrado sobre a gestão da bacia do Rio Ribeira de Iguape. 
Na porção terminal desse rio, uma obra hidráulica construí-
da no século XIX, conhecida como “Valo Grande”, retificou 
seu curso, desestabilizando o sistema estuarino adjacente 
pelo aporte de água e sedimentos em região abrigada. Des-
de a década de 70, houve uma série de ações para recupe-
raras condições do estuário, como o barramento através de 
um dique. As alterações no ambiente físico derivadas dessa 
intervenção geraram tensão e conflito com os atores a mon-
tante da bacia. O assunto foi debatido e negociado em di-
ferentes fóruns criados a partir da década de 80. A pesqui-
sa buscou identificar elementos que favorecem ou inibem 
a aprendizagem social no processo de participação social 
nesses fóruns, bem como o impacto sobre a governança das 
águas do complexo estuarino lagunar de Iguape Cananéia. 

Caroline Nunes Parreira e Joseph Harari em “Avalia-
ção da hidrodinâmica e da poluição no canal de Piaçague-
ra, no estuário de Santos - São Vicente (São Paulo) a partir 
de informações ambientais e modelagem numérica” apre-
sentam o caso do canal de Piaçaguera que está inserido no 
Sistema Estuarino de Santos e São Vicente (SESS), situado 
na Região Metropolitana da Baixada Santista, no Estado de 
São Paulo. O canal de Piaçaguera é a área considerada mais 
crítica em termos de poluição, apresentando as maiores 
concentrações e maior número de poluentes desse estuário. 
O trabalho, resultado de dissertação de mestrado, buscou 
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ampliar o conhecimento da poluição na área de estudo por 
meio da avaliação de dados de qualidade das águas super-
ficiais da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(Cetesb) de três rios, e verificar a influência da hidrodinâ-
mica na contaminação da área, por meio de simulações da 
dispersão de poluentes, a partir da modelagem numérica 
acoplada, de hidrodinâmica e dispersão. O diagnóstico de 
qualidade da água aponta comprometimento da qualidade 
ambiental dos corpos d’água estudados, com teores acen-
tuados de poluentes diversos e de fontes difusas, destacan-
do-se as industriais e os terminais portuários. A modelagem 
demonstrou que o canal de Piaçaguera apresenta circulação 
com menor energia que outras áreas do estuário, resultando 
em menor espalhamento de poluentes, de modo que a baixa 
velocidade das correntes está relacionada à baixa dispersão 
de partículas. 

 Em “Contribuições das análises de percepção 
ambiental a formulação e implementação de instrumentos 
de gestão ambiental pública: projeto de lei da área de 
proteção e recuperação dos mananciais do Alto Juquery”,  
Egberto Casazza e Ana Lucia Brandimarte mostram 
como o reservatório Paiva Castro, último reservatório de 
regularização de vazões do Sistema Cantareira, que consiste 
em um sistema de abastecimento público responsável por 
fornecer água à aproximadamente 10 milhões de pessoas 
na Região Metropolitana de São Paulo, vem sofrendo 
constantes ameaças à qualidade de seus recursos hídricos, 
a despeito da variada gama de instrumentos de gestão 
ambiental existente na região. Entre os instrumentos 
incidentes está a legislação de proteção aos mananciais 
metropolitanos da RMSP. O presente trabalho, resultado 
de dissertação de mestrado, tem por objetivo verificar se a 
percepção ambiental e as expectativas da população da Área 
de Influência do Reservatório Paiva Castro se faz presente 
no Projeto de Lei da Área de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais - Alto Juquery, um dos produtos da renovação 

da legislação de proteção aos mananciais metropolitanos. O 
trabalho conclui que existe um descompasso entre a maneira 
como a população apreende o ambiente de seu entorno e 
as melhores formas de preservá-lo e o projeto de lei recém 
criado. 

O artigo “Contextualização e alguns casos concre-
tos de resolução de disputas nas bacias transfronteiriças 
internacionais e sua relação com a governança hídrica”, de 
autoria de Juliana Cassano Cibim e Pedro Roberto Jacobi, 
resulta de tese de doutorado que aborda a problemática da 
governança da água em bacias transfronteiriças internacio-
nais. Parte da premissa de que dois fatores devem ser consi-
derados: qualidade e quantidade. Portanto, deve-se o pensar 
primeiro nos tipos de uso desse recurso e, em seguida, em 
acesso a ele e em sua distribuição. O desequilíbrio destes 
fatores pode gerar disputas ou conflitos. Quando isso acon-
tece, há necessidade de buscar a resolução dessas disputas 
ou conflitos e a governança tem se mostrado uma das mais 
eficientes, pois chama a participar das negociações os diver-
sos atores envolvidos. Nas bacias internacionais transfron-
teiriças, a governança pode acontecer entre os países e ainda 
entre os atores locais, como, por exemplo, as províncias, os 
estados e os municípios. A relevância do processo de gover-
nança nessas bacias é parte do processo de negociação. A 
governança hídrica traz suas peculiaridades, dentre elas a 
articulação entre os diversos atores consolida-se como um 
instrumento para sua efetivação e tornando esse processo 
mais fluído e mais eficiente nesta bacia. 

Pilar Carolina Villar e Wagner Ribeiro abordam em 
“O acordo sobre o Aquífero Guarani: Razões, avanços e li-
mitações” fruto de tese de doutorado sobre o Acordo Aquí-
fero Guarani assinado em 2 de agosto de 2010 pela Argen-
tina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Trata-se do único acordo 
internacional celebrado para um aquífero transfronteiriço 
em um contexto de prevenção. O artigo analisa quais os fa-
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tores teriam contribuído para a sua assinatura e como esse 
acordo foi estruturado pelos países. A metodologia utiliza-
da é a análise qualitativa dos documentos jurídicos interna-
cionais, da literatura existente e dos relatórios produzidos 
pelo Projeto Sistema Aquífero Guarani (PSAG). Esse acordo 
foi motivado por diversos fatores, dentre eles destaca-se a 
realização do (PSAG). Apesar do acordo ter retomado os 
princípios e obrigações de direito internacional das águas 
doces, ele apresenta lacunas que podem prejudicar sua efeti-
vação. Tais lacunas promovem a indagação se ele realmente 
será efetivado algum dia.

Em “Usos Multiplos dos Recursos Hídricos na bacia 
Amazônia”, de autoria de Fernanda Sola, Monica Porto com 
a colaboração de Maria L. Granziera e José Agusto F. Costa, 
a partir do caso da bacia Amazônia se analisa como no Di-
reito brasileiro o tratamento da água e dos recursos hídricos 
– a partir da Lei 9.433/97, que institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, bem como o Plano Nacional de Recur-
sos Hídricos. A legislação brasileira reconhece que as bacias 
hidrográficas se constituem em uma unidade fundamental 
de gestão. Além disso, institui um princípio de igualdade 
de tratamento (isonomia) para os usos dos recursos hídri-
cos, de modo a não preferir certos usos em detrimento dos 
demais. O artigo, que resulta de tese de doutorado, mostra 
como na Amazônia brasileira, dada a realidade geoeconô-
mica da região, grande parte da população depende dire-
tamente da exploração dos recursos hídricos, inclusive a 
agricultura de subsistência, pesca e transporte aquaviário. 
Não obstante, destaca-se o uso do recurso para a geração de 
energia elétrica em grandes projetos.

O artigo “Governança da Água no Estado de São 
Paulo: um estudo de caso do Comitê de Bacias Hidrográfi-
cas dos rios Sorocaba e Médio Tietê“, de autoria de Jussara 
Lima Carvalho e Pedro Roberto Jacobi, é uma reflexão so-
bre o caso. A pesquisa de doutorado se desenvolveu a partir 
de análise de atas, deliberações e entrevistas com atores re-

levantes, visando mostrar como o histórico de mobilização 
e participação social e a implantação dos instrumentos de 
gestão contribuíram para a melhoria das condições de qua-
lidade ambiental da bacia e também para os avanços alcan-
çados na governança das águas dessa Unidade de Gestão de 
Recursos Hídricos. Como principais resultados, se aponta 
que houve melhora significativa na qualidade da água, es-
pecialmente na bacia do rio Sorocaba, e que o CBH-SMT, 
em cuja atuação a sociedade civil teve papel fundamental, 
e isto tem contribuído positivamente para o fortalecimen-
to do sistema estadual de recursos hídricos, principalmente 
pelo espaço democrático de discussão e decisão de políticas 
públicas que se instalou no comitê de bacias. 

  A seguir os textos dialogam com os temas: impac-
tos socioambientais, formação de recursos humanos para 
a gestão ambiental, mudanças climáticas, gestão da coleta 
seletiva, jornalismo ambiental, dinâmicas territoriais de de-
senvolvimento, e gestão de unidades de conservação.

“Turismo de paisagem no Pantanal brasileiro: im-
pactos socioambientais e desenvolvimento sustentável”, 
de autoria de Carla Moura de Paulo e Neli Aparecida de 
Mello-Thery, analisam como o turismo está se fortalecendo 
apoiado no discurso de compatibilizar crescimento econô-
mico com conservação ambiental. No artigo, resultado de 
dissertação de mestrado, se ressalta sua característica am-
bígua, apto a incentivar a conservação local, mas também 
a destruir os atributos sociais e ambientais devido a explo-
ração excessiva e sem planejamento. Pode ser visto como 
uma indústria capaz de degradar sua principal mercadoria e 
produzir impactos negativos. Paradoxalmente, esse atributo 
de consumidor pode ser útil para a conservação, já que a 
necessidade de manter uma paisagem atraente para venda 
estimula sua proteção e, hierarquicamente, favorece dife-
rentes ecossistemas e organismos. Incentivar o turismo de 
paisagem significa valorizá-la e resguardá-la, mas o sucesso 
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socioambiental só será alcançado se feito de forma planeja-
da. Assim, a atividade poderá ser aliada nos caminhos do 
desenvolvimento sustentável por abranger questões sociais 
(aumento da renda local), ambientais (estímulo à conserva-
ção do meio natural) e econômicas (lucros aos envolvidos 
com a cadeia turística). 

Em “Dinâmicas territoriais de desenvolvimento: o 
caso da serra catarinense”, de  Mikael Oliveira Linder e Luiz 
Carlos Beduschi Filho, que resulta de dissertação de mes-
trado, se analisa o caso da Serra Catarinense, região rural 
localizada no planalto serrano do Estado de Santa Catari-
na, composta por dezoito municípios que abrigam nume-
rosos recursos naturais e culturais. O objetivo principal da 
pesquisa foi compreender por quais razões os atores locais 
têm dificuldade em se mobilizar coletivamente para trans-
formar seus recursos em ativos específicos, criando novos 
mercados que contribuam para o desenvolvimento da re-
gião. Para atingir o objetivo e responder a questão central 
que guiou este trabalho – “quais são os constrangimentos 
na Serra Catarinense que explicam a dificuldade de mobili-
zação coletiva de seus atores para transformar seus recursos 
em ativos territoriais específicos?” – foram analisadas, sob 
o enfoque da Nova Sociologia Econômica e das pesquisas 
sobre recursos territoriais, as estruturas dos mercados do 
queijo serrano e do pinhão. As evidências colhidas apontam 
para a existência de forças socais que procuram manter uma 
dada estrutura social de mercado que dificulta a construção 
de condições para que os atores da Serra Catarinense criem 
novos mercados para seus recursos, transformando-os em 
ativos específicos.

Luis Bismarchi e Maria Cecília Loschiavo dos San-
tos analisam em “Sustentabilidade e inovação no setor bra-
sileiro da construção civil: um estudo exploratório sobre a 
implantação da política pública baseada em desempenho” 
quais são os possíveis impactos que a adoção de um novo 

modelo de contratação de empreendimentos populares pela 
Caixa Econômica Federal tem sobre a promoção da inova-
ção e da sustentabilidade na cadeia brasileira da constru-
ção civil. O artigo resulta de dissertação de mestrado, na 
qual através de pesquisa exploratória teórica, se apresenta 
uma forma de aplicação do modelo de compra estratégica 
baseada em desempenho desenvolvida nos Estados Unidos 
no início dos anos 1990 e se identifica seu potencial em esti-
mular a sustentabilidade, devido principalmente à maneira 
como são descritas as características dos empreendimentos 
a serem construídos, e a inovação, devido à maneira como 
se dá a relação entre proponentes e a Caixa durante o pro-
cesso de seleção dos empreendimentos. A principal conclu-
são da pesquisa é que o modelo apresentado tem um po-
tencial muito maior que o atual em promover a inovação 
e a sustentabilidade no setor brasileiro da construção civil, 
uma vez que apresenta novos papeis e uma nova dinâmica 
de relacionamento entre todos os agentes envolvidos na im-
plantação da política pública de habitação.

Renato Morgado e Neli Aparecida de Mello-Théry  
apresentam uma reflexão sobre os cursos de bacharelado 
em Gestão Ambiental e contribuem para a construção de 
diretrizes a essa formação. O trabalho, fruto de dissertação 
de mestrado, se desenvolve a  partir de análise dos projetos 
pedagógicos e das estruturas curriculares e entrevistas com 
coordenadores de quatro cursos, das seguintes instituições: 
ESALQ/USP, EACH/USP, UFPR e UNIPAMPA. As referên-
cias consultadas sinalizam que os desafios socioambientais 
demandam, para sua compreensão e gestão, um pensamen-
to complexo, que evidencie as relações e as inter-relações 
existentes entre o meio natural e o social. Nessa concepção, 
devem-se privilegiar estratégias de ensino e de aprendiza-
gem que coloquem o estudante no centro do processo edu-
cativo e que utilizem a realidade dos problemas ambientais 
como espaço formativo. O curso da UFPR foi o que mais se 
aproximou dessas características, enquanto os da ESALQ/
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USP e da UNIPAMPA se distanciaram delas. O da EACH 
ocupou uma posição intermediária.

No artigo “As mudanças climáticas globais e as 
ONGs socioambientais brasileiras: novas estratégias de 
conservação para a Amazônia”, Gabriela de Azevedo Couto 
e Luiz Carlos Beduschi Filho desenvolvem sua reflexão so-
bre como as mudanças climáticas são consideradas uma das 
problemáticas mais urgentes a serem resolvidas pela socie-
dade contemporânea. Ainda que haja controvérsias quanto 
a suas causas, são diversos os grupos de atores sociais que 
têm tentado apresentar soluções à problemática vivida. No 
cenário nacional, organizações não-governamentais am-
bientalistas se apresentam como atores relevantes no pro-
cesso social de condução de projetos e contribuição para o 
debate relativo às mudanças climáticas, atuando no combate 
ao desmatamento da floresta Amazônica, principal respon-
sável pelos elevados índices de emissões de GEE brasileiros. 
O artigo, que resulta de dissertação de mestrado, apresenta 
elementos para melhor compreensão do porquê ONGs am-
bientalistas que atuam na Amazônia brasileira modificaram 
suas estratégias e ações a partir da emergência do tema das 
mudanças climáticas globais. A principal idéia é que estas 
organizações não devem ser consideradas meras oportunis-
tas por lidarem com um “tema da moda”, nem tampouco 
reféns de seus financiadores; ao contrário, contribuem para 
a construção de novas agendas a fim de continuarem cum-
prindo com sua missão.

Marcelo Schneider e Joseph Harari em “Detecção de 
tendências climáticas na precipitação e temperaturas na re-
gião norte-nordeste do estado de São Paulo no período de 
inverno e pré-estação chuvosa”, resultado de tese de douto-
rado, mostram – através de séries temporais observacionais 
de temperatura e precipitação no Norte e Nordeste do Es-
tado de São Paulo (NNESP) e de campos globais de reaná-
lise do NCEP-NCAR com variáveis atmosféricas e índices 

oceânicos – como foi investigada a variabilidade climática 
regional das décadas recentes, ocorrida entre os meses de 
junho e setembro, no período de 1961 a 2010. Destaca-se a 
considerável elevação das temperaturas (sobretudo as mí-
nimas), com tendência linear positiva de 0,220C e 0,060C / 
década (mínima e máxima respectivamente). Detectou-se, 
entretanto, uma tendência de estabilização recente das tem-
peraturas, que deve ser futuramente investigada. A mudan-
ça para a fase quente do índice de Oscilação Multidecadal 
do Atlântico pareceu ter influência decisiva no aumento das 
temperaturas e ocorrência de estiagens da década de 1990. 
O aumento detectado na frequência de ocorrência dos dias 
secos deve ser levado em consideração no planejamento 
estratégico das culturas e atividades agrícolas. Medidas de 
ação em escala regional também devem ser consideradas, 
tais como o controle do desmatamento em pequenas e mé-
dias cidades. 

No artigo “Programa municipal de coleta seletiva de 
resíduos sólidos urbanos em Santo André – SP: um estudo 
a partir do ciclo da política (policy cycle)”, Marina Gonzal-
bo Cornieri e Ana Paula Fracalanza mostram como desde 
o final da década de 1980, no Brasil, em alguns municípios 
têm sido implementados programas de coleta seletiva de 
resíduos sólidos urbanos pelo poder público municipal, 
em parceria com organizações de catadores. Torna-se im-
portante olhar para esses programas como parte de políti-
cas públicas, enfatizando sua continuidade administrativa 
e metas. Nesse sentido, o artigo orindo da dissertação de 
mestrado analisou a elaboração e a implementação do pro-
grama de coleta seletiva do município de Santo André, em 
1998, e o processo de monitoramento e avaliação nos anos 
posteriores, até o ano de 2011. Foi utilizada a abordagem de 
policy cycle, que considera a política pública como um ciclo 
deliberativo, constituído por vários estágios, formando um 
processo dinâmico e de aprendizagem. Foi possível cons-
tatar que o programa de coleta seletiva foi elaborado com 
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objetivo de atender toda a população urbana do município; 
em seguida, implementou-se o programa, colocando-se em 
prática as ações planejadas, no entanto, até o momento, não 
há ações de monitoramento e avaliação do programa que 
poderiam produzir aprendizagem administrativa. Em rela-
ção às cooperativas de catadores, o índice de recuperação 
de materiais recicláveis é baixo, o número de catadores vem 
diminuindo e o índice de rejeito é alto. Por outro lado, as 
cooperativas garantem aos catadores renda maior que em 
suas ocupações anteriores, estabilidade e inclusão. 

Daniela Vianna, Wanda Gunther e Pedro Roberto 
Jacobi abordam em “Breve reflexão sobre os altos e baixos 
da cobertura jornalística sobre as questões ambientais no 
Brasil, na Europa e na América do Norte”, resultante de tese 
de doutorado. Se apresenta no artigo a busca, por parte de 
cientistas da Europa, da América do Norte e do Brasil, em 
descobrir os motivos pelos quais a cobertura jornalística so-
bre a temática ambiental nos meios de comunicação apre-
senta um comportamento de altos e baixos ao longo dos 
anos. No Brasil, tal comportamento foi observado a partir 
da análise de 15 anos de cobertura jornalística sobre a temá-
tica da poluição do solo por resíduos, por meio de pesquisa 
quali-quantitativa realizada em textos publicados em dois 
jornais de abrangência nacional. 

 O artigo de Felipe Augusto Zanusso de Souza e Luiz 
Carlos Beduschi Filho “Desafios e perspectivas da partici-
pação social nos conselhos gestores de duas unidades de 
conservação na Baixada Santista do Estado de São Paulo”, 
que resulta de dissertação de mestrado, analisa os princi-
pais fatores determinantes para que os conselhos gestores de 
Unidades de Conservação (UC) contribuam para a emer-
gência de processos de aprendizagem social e para a ocor-
rência de mudanças na dinâmica territorial relacionadas aos 
objetivos sociais e ecológicos das UC. O estudo apoiou-se 
nos casos do Parque Estadual Xixová-Japuí e da Área de 

Proteção Ambiental Marinha Litoral Centro, unidades loca-
lizadas na Baixada Santista, estado de São Paulo, e inseridas 
em uma matriz altamente urbanizada, envolvendo diversos 
interesses e desafios à gestão. A análise dos conselhos per-
mitiu identificar as principais características dos processos 
de surgimento e funcionamento das arenas, verificando que 
tanto o desenho institucional como a presença de atores so-
ciais hábeis assumem importância fundamental na criação 
de novas instituições nos conselhos. A principal conclusão 
do estudo indica que o estabelecimento de regras claras para 
a seleção de representantes da sociedade civil e a adoção de 
procedimentos técnicos facilitam a participação dos conse-
lheiros nos processos de discussão e tomada de decisão na 
gestão da UC.
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Canal do Valo Grande: governança das águas 
estuarinas na perspectiva da aprendizagem 
social

Resumo

O presente artigo é resultado da 
pesquisa desenvolvida no nível 
de mestrados obre a gestão da ba-
cia do Rio Ribeira de Iguape. Na 
porção terminal desse rio, uma 
obra hidráulica construída no sé-
culo XIX, conhecida como “Valo 
Grande”, retificou seu curso, de-
sestabilizando o sistema estuari-
no adjacente pelo aporte de água 
e sedimentos em região abrigada. 
Desde a década de 70, houve uma 
série de ações para recuperaras 
condições do estuário,como o bar-
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AbstRAct

This article is the outcome of re-
search developed at the level of 
a Master Thesis related to the 
management of the river Ribeira 
de Iguape basin. At the terminal 
portion of this river, a hydraulic 
project built in the 19th century, 
known as “Valo Grande”, rectified 
its course, destabilizing the estua-
rial system adjacent  by  its leading 
of water and sediments in the re-
gion. Since the 1970´s there was a 
series of initiatives to recover the 
conditions  of  the estuary,  as  the
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ramento através de um dique. As 
alterações no ambiente físico de-
rivadas dessa intervenção geraram 
tensão e conflito com os atores a 
montante da bacia. O assunto foi 
debatido e negociado em diferen-
tes fóruns criados a partir da déca-
da de 80. Esta análisebusca iden-
tificar elementos que favorecem 
ou inibem a aprendizagem social 
no processo de participação social 
nesses fóruns, bem como o impac-
to sobre a governança das águas 
estuarinas do complexo estuarino 
lagunar de Iguape Cananéia.

Palavras-chave: Aprendizagem 
social, Gestão de recursos hídri-
cos, Zona costeira, Rio Ribeira de 
Iguape, Canal do Valo Grande.

conditions of the estuary, as the 
barring through a dike. The altera-
tions of the physical system derived 
from  the intervention generated 
conflict with social actors upward 
the basin. The issue was debated 
and negotiated in different forums 
since the 1980´s. The analysis 
aims identifying the elements that 
favor or inhibit social learning in 
the process of social participation 
in these forums, as well as the im-
pact of estuarial water governance 
of the lagoon estuarial complex of 
Iguape Cananeia en the state of 
São Paulo. 

Keywords:  Social Learning, Wa-
ter Management, Coastal  Manage-
ment,  Coastal Zone,  River  Ribei-
ra de Iguape.

Introdução

A publicação da lei 9.433 de 1997, que institucionaliza a 
Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil, abriu a perspec-
tiva de uma gestão integrada, participativa e descentralizada dos 
recursos hídricos. A integração da gestão de bacias hidrográficas 
com a gestão da zona costeira e a participação social são diretrizes 
para uma gestão mais sustentável e legítima.

A qualidade dos processos participativos depende da in-
corporação de diferentes atores - com perspectivas distintas em 
relação à bacia hidrográfica - em processos de grupo que permitam 
reflexão e aprendizado, sobre o próprio grupo e sobre o ambiente 
natural e institucional da bacia. A existência de ambientes para 
o diálogo e a reflexão possibilita a superação das divergências, 
sendo fundamental para a gestão, e não colocando em risco a qua-
lidade ambiental do recurso (MONTEIRO, 2009).

Nas bacias costeiras, o fluxo de água, substâncias diluídas 
e sedimentos relacionam grupos de usuários das porções superiores 
da bacia hidrográfica e da região estuarina. O desenvolvimento de 
atividades econômicas dependentes de recursos naturais no baixo 
curso das bacias hidrográficas é, em certas ocasiões, impossibili-
tado devido a cargas de contaminantes e poluentes provenientes 
de regiões mais altas (BRASIL, 2006). Essa particularidade torna 
a gestão complexa, na medida em que a abrangência física e social 
das pressões e impactos não respeita limites político-administrati-
vos, configurando territórios que extrapolam municípios, Estados e 
países (NICOLODI, 2009).

No litoral sul do Estado de São Paulo, problemas e con-
flitos relacionados à qualidade e quantidade das águas no curso 
inferior da bacia do Rio Ribeira de Iguape e do complexo estuari-
no-lagunar de Cananéia Iguape (CELCI) são associados ao Canal 
do Valo Grande. Desde o final da década de 70, esse tema é trata-
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dos nos diferentes fóruns proporcionados pelas políticas relaciona-
das com a gestão dos recursos ambientais da zona costeira, como 
o Conselho Estadual de Meio Ambiente- CONSEMA, O Comitê 
Executivo de Estudos Integrados da bacia – CEEIGUAPE, o Gru-
po Setorial de Gerenciamento Costeiro, GS-CELIC e o Comitê de 
Bacia Hidrográfica - CBH-RB.

A tese central do trabalho, que resulta de dissertação de 
Mestrado defendida em 2011 no Programa de Pós Graduação em 
Ciência Ambiental (PROCAM) da Universidade de São Paulo in-
titulada “Canal do Valo Grande: governança das águas estuarinas 
na perspectiva da aprendizagem social” considera que a mera 
instituição legal de um processo participativo não garante condi-
ções favoráveis ao desenvolvimento da aprendizagem social, fator 
chave para a efetiva superação de conflitos numa bacia costeira. 
Para essa avaliação, foram formuladas as seguintes perguntas: no 
contexto do processo de tomada de decisão, quais fatores observa-
dos poderiam ser identificados como promotores ou inibidores das 
condições de aprendizagem social?Quais são os atores e interesses 
envolvidos na questão? Como se relacionam entre si e com os pro-
blemas e desafios de gestão identificados? Os espaços criados sob 
as diretrizes da descentralização e participação contribuíram me-
lhorar as condições de diálogo e para a integração dos interesses 
dos usuários das águas estuarinas na gestão da bacia?

Partindo de uma revisão bibliográfica sobre o tema, bus-
cou-se registros do conflito e negociações em documentos produzi-
dos pelas instituições públicas e demais produções impressas por 
alguns dos grupos no curso do processo. Foram também analisadas 
atas e deliberações das reuniões nas quais o assunto tenha sido 
inserido na agenda, e trechos da mídia impressa e audiovisuais 
produzidos em diferentes momentos. As informações foram ainda 
complementadas através de entrevistas semi-estruturadas amos-
trando o universo de atores envolvidos e elencados a partir da 
análise dos documentos, bem como a presença do pesquisador em 

reuniões atuais que tenham o problema como foco central.

A AprendIzAgem socIAl nA gestão de recursos hídrIcos

A aprendizagem social refere-se a processos de aprendi-
zado multi-nível que ocorrem no âmbito da gestão de uma bacia hi-
drográfica, visando aperfeiçoar a gestão dos conflitos. A mensagem 
“aprender juntos para gerir juntos” reflete sua estrutura, calcada 
em processos de colaboração multi-atores, num contexto especí-
fico e moldada por objetivos específicos. Nesse caso, o contexto 
compreende tanto a estrutura de governança como o ambiente na-
tural de uma bacia (PAHL-WOSTL et al. 2007). Para essa autora, 
os processos de aprendizado social deveriam conter os seguintes 
elementos:

•	 A construção de uma percepção compartilhada de um 
problema por um grupo de atores (o que não implica 
consenso), sobretudo quando o problema não é claramente 
definido.

•	 Construir confiança como base para uma autorreflexão 
crítica, reconhecer as percepções e imagens individuais e 
como fazem parte da tomada de decisão.

•	 Reconhecer as dependências mútuas e interações na rede 
de atores.

•	 Refletir sobre as hipóteses sobre dinâmica e relações de 
causa-efeito no sistema a ser manejado.

•	 Refletir sobre esquemas de valoração subjetivos.

•	 Engajamento nas decisões coletivas e processos de 
aprendizado, considerando o desenvolvimento de novas 
estratégias de gestão e introdução de novas regras formais 
e informais.
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o cAnAl do vAlo grAnde e seus ImpActos no AmbIente estuArIno

O Canal do Valo Grande é uma obra estrutural de retifica-
ção do curso terminal do Rio Ribeira de Iguape construída ainda 
no século XIX. Sua abertura aconteceu num período de intensa 
dinâmica econômica no Vale do Ribeira, provocada pelo comércio 
de produtos agrícolas, principalmente arroz, que se intensificou 
na primeira metade do século XIX. Principal ponto de troca de 
mercadorias da região, a Vila de Iguape, onde se situava a foz do 
rio, prosperou economicamente de forma a tornar-se uma das vilas 
mais habitadas da antiga província de São Paulo em 1814 (BRA-
GA, 1998; GEOBRÁS, 1966). A obra do Valo Grande a princípio 
viria a melhorar o transporte de mercadorias que desciam o rio até 
seu embarque no porto marítimo, encurtando o trajeto e tornando-o 
mais seguro.

O Valo começou a ser aberto em 1827 e o seu término só 
aconteceu em 1852. No entanto, os impactos das cheias do Ribeira 
e a declividade acentuada do canal, provocaram o desbarranca-
mento de suas margens e seu assoreamento, em vez do aprofun-
damento de seu leito como era esperado pelos executores da obra 
(GEOBRÁS, 1966). O canal se alargava a cada ano com o desmo-
ronamento das margens, tragando ruas e casas numa avalanche 
incessante, transportando volume considerável de material para a 
frente de sua desembocadura, no Mar Pequeno.

Em fins do século XIX, o valo apresentava mais de 100 
metros de largura e profundidade acima de 10 metros, com des-
barrancamento continuado das margens e destruição de casas na 
cidade. A construção do canal também alterou a dinâmica hidro-
lógica no trecho final do rio, agora denominado “Ribeira Velho”, 
diminuindo sua vazão e provocando assoreamento (GEOBRÁS, 
1966). A partir de então, o problema deixa de ser a abertura e 
aprofundamento do canal, e sim a busca de alternativas para im-
pedir que as águas do Ribeira se lançassem ao Mar Pequeno pelo 

valo, agora denominado “Valo Grande” (GEOBRÁS, 1966).

Desde então houve algumas tentativas de resolver ou mi-
tigar os impactos, até o completo fechamento do canal através da 
construção de um dique em 1978. O conhecimento científico sobre 
o sistema estuarino-lagunar pode ser dividido em três momentos: 
os estudos realizados antes de 1978, quando o Valo Grande per-
manecia aberto; os estudos realizados entre 1978 e 1995, período 
esse em que o Valo Grande permaneceu fechado; e depois de 1995 
até os dias atuais com o Valo Grande aberto.

Assume-se que as condições ecológicas desses três mo-
mentos são distintas e que o tipo de informação do estado do am-
biente sob essas condições não são uniformes. Além disso, de uma 
maneira geral, os estudos foram desenvolvidos, principalmente na 
porção sul do sistema, gerando lacunas de conhecimento em mui-
tos parâmetros num ambiente marcado por forte gradiente hidroló-
gico (BARRERA-ALBA, 2004).

Os impactos que a bacia do Rio Ribeira exerce no sistema 
estuarino-lagunar não se limitam apenas aos problemas associados 
com o fluxo de água doce e sedimentos devido à abertura do canal 
do Valo Grande, mas também se relaciona com as atividades in-
dustrial e agropecuária desenvolvidas ao longo da bacia do Rio 
Ribeira atuando sinergicamente (ESCHRIQUE et al., 2010; BAR-
RERA-ALBA et al., 2006; MOCCELLIN, 2006).

Na condição atual são indicados impactos no transporte 
de sedimentos e materiais em suspensão (GEOBRÁS, 1966; BAR-
CELLOS, 2005; FREITAS et al., 2006), alteração nos parâmetros 
físico-químicos (BRAGA, 2008; ESCHRIQUE et al., 2010), efei-
tos sobre a produtividade do sistema (BARRERA-ALBA, 2004), 
sobre a fauna bentônica  (EICHLER-COELHO et al., 1996),e so-
bre os manguezais (CUNHA-LIGNON et al., 2011).
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o processo decIsórIo sobre o cAnAl 

          A construção da “Barragem do Valo Grande”

          A decisão pelo fechamento do Canal do Valo Grande durante 
a década de 70 ocorreu num contexto histórico de decisões polí-
ticas centralizadas na esfera estatal, e o planejamento da região 
visava principalmente obras estruturais de apoio à produção agrí-
cola e ao mercado imobiliário. As obras de infra-estrutrura, como 
o fechamento do Valo Grande, representavam melhorias no sistema 
viário que agregavam valor a esse modelo de exploração. Também 
a pesquisa e o conhecimento técnico sobre o sistema estuarino e as 
potencialidades desse ambiente para a economia da região produ-
zida por instituições públicas, motivavam sua restauração ecológi-
ca através do controle das águas do Rio Ribeira pelo Valo Grande.

O projeto de fechamento do canal elaborado em 1975 pela 
empresa ENGEVIX - Estudos e Projetos de Engenharia S. A. ti-
nha como objetivos: a recuperação do ambiente com o retorno das 
condições ecológicas anteriores à abertura do canal, a proteção das 
margens do canal, e o estabelecimento de uma ligação rodoviária 
sobre a estrutura. Dessa forma, foi construído um dique de pedras 
e areia em 1978. A previsão de impactos ficou limitada a aspec-
tos hidrológicos do sistema baseados principalmente em Geobrás 
(1966), com uma grande incerteza sobre os efeitos socioambientais 
do barramento (ENGEVIX, 1975).

Período posterior à construção da “Barragem do Valo 
Grande”

Com o fechamento do canal através do enrocamento, as con-
dições hidrológicas no trecho final do rio se alteraram, provocando 
o aumento do tempo de permanência das águas e erguimento do 
lençol freático, potencializando o efeito das inundações nos anos 
que se seguiram, como em 1980 e 1981. Em janeiro de 1981, as 

águas do rio galgaram a estrutura da barragem, o que viria a se 
repetir mais duas vezes em 1983 (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 
E ENERGIA ELÉTRICA, 1983). Essa condição relacionava dire-
tamente os efeitos da enchente ocorrida em 19831 com a barragem 
recém-construída (Figura 1).

Por outro lado à jusante do barramento, houve aumento da 
salinidade no Mar Pequeno, diminuição da turbidez e consequente 
ocupação de bancos de sedimentos com bosques de mangue. Tam-
bém houve alteração na composição específica do fitoplâncton, e 
diversificação dos organismos bentônicos ocupando os substratos 
do manguezal (CETESB, 1982; TOMMASI, 1984).

1. A enchente de 1983 que teve contornos catastróficos em toda a região, mas com 
um tempo de recorrência centenário (DAEE, 1997).

Figura 1 – Foto aérea do Rio Ribeira na cheia de 1983 destacando no canto 
esquerdo a barragem do Valo Grande. À direita, trecho do rio Ribeira à mon-
tante da obra. Fonte: DAEE (1983). 
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A decisão pela retirada ou manutenção da barragem re-
cém-construída foi pauta em dois importantes fóruns: o Conselho 
Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA)2, e o Comitê Executivo 
de Estudos Integrados de Recursos Hídricos da bacia do Rio Ri-
beira de Iguape (CEEIGUAPE), instituído pelo DNAEE em 1984, 
visando promover o ordenamento dos recursos hídricos da bacia, 
reunindo instituições federais e estaduais do estado de São Paulo 
e Paraná (CEEIGUAPE, 1985). 

As propostas de intervenção eram principalmente elabo-
radas pelo DAEE, apresentadas e discutidas no CEEIGUAPE e 
paralelamente no CONSEMA. No CEEIGUAPE3, a discussão ge-
rou em torno das alternativas descritas no Quadro 1, sendo que a 
construção de uma barragem vertedoura com comportas e eclusa 
foi escolhida como mais adequada4, mas emergencialmente se pro-
punha o rebaixamento da crista do dique à cota -1m IGG5, visando 
amenizar o efeito das cheias no período posterior a 1983 (DEPAR-
TAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 1984).

2. Essa questão foi tema de suas duas primeiras reuniões extraordinárias.
3. As propostas discutidas estão no “Programa de Obras para o Aproveitamento 
e Controle dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Ribeira de Iguape” (DAEE, 
1984), que considerava a questão da barragem num conjunto de obras de barra-
mento e polderização ao longo do rio, visando controle de inundações, a serem 
construídas no longo prazo na bacia do Ribeira. Tinha como subsídios uma série 
de levantamentos elaborados pelo DAEE a partir de 1980 (DEPARTAMENTO 
DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 1983)
4. O funcionamento das comportas possibilitaria, em tese, a regulação do fluxo de 
água doce no estuário pelo canal, amenizando o efeito de inundações em regimes 
extremos.

5. Nível alcançado pela maré mais baixa.

ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÃO NA BARRAGEM DO VALO GRANDE

Manutenção da barragem

•	 Alteamento da crista da barragem 

e das ombreiras e desapropriação 

das áreas inundadas;

•	 Retificação do Ribeira Velho e 

fixação da barra;

Remoção da obra de fechamento

•	 Remoção total (rebaixamento à cota 

-4,00m IGG);

•	 Remoção parcial (rebaixamento à 

cota -1,00m IGG);

•	 Remoção da obra de fechamento 

e construção da barragem do 

caranguejo/ e outras alternativas de 

obras no Mar Pequeno;

Adaptação da obra de fechamento

•	 Vertedouro com comportas sobre o 

enrocamento da barragem;

•	 Canal lateral junto à barragem do 

Valo Grande; 

Quadro 1. Propostas de encaminhamento para a questão do Valo Grande apresen-

tadas no CEEIGUAPE. Adaptado de (DAEE,1984).

Essa decisão delinearia intensa disputa em torno da ma-
nutenção da barragem, e mesmo da limitação de seu rebaixamento. 
Os defensores da barragem, preocupados com a atuação do DAEE 
à época, buscam intervenção federal, sobretudo da SEMA, que 
atuando junto à CIRM6 (SOS PRÓ-MATA ATLÂNTICA, s/d), não 
conseguiram impedir o rebaixamento, mas recomendavam a reali-
zação de estudos para subsidiar uma solução definitiva (BRASIL, 
1983). Em 1984, os bananicultores e possivelmente mineradores7 
recorreriam ao Ministério das Minas e Energia, que concedeu em 

6. Por tratar-se o Mar Pequeno de área de atribuição federal, bem como o próprio 
rio ribeira, sob tutela do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 
(DNAEE), conforme decreto 36.181, de 15 de setembro de 1954. 
7. Interessados em jazidas de turfa recentemente descobertas à montante da obra 
atuariam com agricultores junto ao MME (SOS PRÓ-MATA ATLÂNTICA, s/d).
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Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA)2, e o Comitê Executivo 
de Estudos Integrados de Recursos Hídricos da bacia do Rio Ri-
beira de Iguape (CEEIGUAPE), instituído pelo DNAEE em 1984, 
visando promover o ordenamento dos recursos hídricos da bacia, 
reunindo instituições federais e estaduais do estado de São Paulo 
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ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÃO NA BARRAGEM DO VALO GRANDE

Manutenção da barragem

•	 Alteamento da crista da barragem 

e das ombreiras e desapropriação 

das áreas inundadas;

•	 Retificação do Ribeira Velho e 

fixação da barra;

Remoção da obra de fechamento

•	 Remoção total (rebaixamento à cota 

-4,00m IGG);

•	 Remoção parcial (rebaixamento à 

cota -1,00m IGG);

•	 Remoção da obra de fechamento 

e construção da barragem do 

caranguejo/ e outras alternativas de 

obras no Mar Pequeno;

Adaptação da obra de fechamento

•	 Vertedouro com comportas sobre o 

enrocamento da barragem;

•	 Canal lateral junto à barragem do 

Valo Grande; 

Quadro 1. Propostas de encaminhamento para a questão do Valo Grande apresen-

tadas no CEEIGUAPE. Adaptado de (DAEE,1984).
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6. Por tratar-se o Mar Pequeno de área de atribuição federal, bem como o próprio 
rio ribeira, sob tutela do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 
(DNAEE), conforme decreto 36.181, de 15 de setembro de 1954. 
7. Interessados em jazidas de turfa recentemente descobertas à montante da obra 
atuariam com agricultores junto ao MME (SOS PRÓ-MATA ATLÂNTICA, s/d).



1984, à Secretaria de Obras e do Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo autonomia para decidir sobre as condições de rebaixamento 
da barragem do Valo Grande, como descrito (BRASIL, 1984). Tam-
bém houve forte envolvimento de cientistas no debate, aprovando 
moções em reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, demandando a elaboração de um marco legal para a zona 
costeira no país (SBPC, 1983).

Nesse período, a barragem foi mantida, ainda que com sua 
estrutura avariada pelos sucessivos galgamentos. O rebaixamento 
da barragem à cota +1,00 (IGG) viria a ocorrer em 19878, seguin-
do-se constantes obras de reforço, necessárias para a manutenção 
de sua estrutura. À montante da obra, houve drástica diminuição 
da atividade agrícola resultando em abandono e venda de grandes 
propriedades agrícolas, alterando o modo de ocupação da terra na 
região. Permaneceram muitas comunidades ribeirinhas, ocupadas 
da pesca e da pequena agricultura adaptando-se aos regimes de 
inundação.

Construção do Vertedouro “sem comportas”

A partir de 1990 o DAEE inicia a construção do “verte-
douro com comportas”, como solução definitiva no equacionamen-
to do impasse, além de possibilitar o restabelecimento da ligação 
rodoviária completamente avariada. Prevista em duas etapas9, a 
primeira etapa da obra foi terminada em 1992, sem o devido licen-
ciamento ambiental. A segunda fase, que corresponderia à instala-
ção das comportas, não foi construída.

O fluxo do Rio Ribeira permanecia interrompido apenas 
pelas ensecadeiras da obra que, devido a falta de manutenção, fo-

8. Informação obtida em documento do DAEE constante no processo 
244.01.2011.002225-4 da 2ª. Vara Judicial da Comarca de Iguape.
9. A primeira etapa se referia à construção da barragem vertedoura com ligação 
rodoviária, estrutura que sustentaria a segunda etapa, a instalação do sistema de 
comportas.

ram sendo danificadas por sucessivos galgamentos até seu comple-
to rompimento em 1994. O aporte de água doce sem controle no 
estuário provocou a mobilização de setores da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente e ONGs em torno do assunto junto ao CONSE-
MA, que pressionaria o DAEE exigindo providências10. O órgão 
licenciador indica o termo de referência para os estudos necessá-
rios para a regularização do licenciamento da obra do vertedouro11 
e o fechamento do canal. As indicações do órgão licenciador são 
referendadas pelo CONSEMA em sua 121ª. Reunião Ordinária 
realizada em junho de 1997 (São Paulo, 1997).

Os embates que se seguiram ganharam contornos regio-
nais, com maior envolvimento de atores locais. Pescadores, princi-
palmente de Cananéia e agricultores e moradores ribeirinhos são 
os principais envolvidos na discussão. Essa polarização crescente 
toma agora os recém-criados fóruns regionais previstos nas políti-
cas públicas, como o GS-CELCI e o CBH-RB.

No GS-CELCI, o tema surgiria nas discussões para apre-
sentação da proposta de zoneamento do CELCI, à partir de 1998. 
O tema trazido à pauta logo na primeira reunião12 foi sendo enca-
minhado para o Comitê de Bacia, em sua Câmara Técnica de Pla-
nejamento e Gestão. O Comitê de bacia aprovaria moção indicando 
a conclusão da obra do vertedouro e a instalação do sistema de 
comportas. Desde a sua criação em 1996, o comitê da bacia hidro-
gráfica do Ribeira de Iguape e Litoral tratou da questão desde suas 
reuniões iniciais, como mostra uma moção em sua 4ª. Assembléia 
Ordinária, realizada em agosto de 1996. Tais moções não surtiram 
10. O CONSEMA aprovaria a deliberação CONSEMA 46/94 em sua 93ª reunião 
ordinária do plenário do realizada em julho de 1994, solicitando encaminhamen-
tos dos órgãos envolvidos na propositura e licenciamento da obra.
11. O processo de licenciamento se daria através de EIA-RIMA para regulari-
zação da obra do Vertedouro, e a informação técnica DAIA/GAIA 014/95 esta-
beleceria as exigências de parâmetros e indicadores que deveriam contar nesses 
estudos conforme processo SMA 7051/90.
12. Conforme ata da reunião do grupo setorial GERCO para o CELCI realizada 
em 29/09/1998 constante do processo SMA 7035/2000.
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efeito sobre a decisão de acabar a obra. Na prática, essa omissão 
atendia os interesses dos moradores à montante, com o Estado ale-
gando sistematicamente falta de recursos para cumprir o planeja-
mento, elaborar os estudos e concluir a obra.

A década de 90 fica marcada pela reabertura do canal, 
retornando o cenário de baixa salinidade e sedimentação do am-
biente estuarino, com efeitos sobre sua biota. Também não são res-
peitadas as indicações de monitoramento das condições ecológicas 
no sistema estuarino e o conhecimento acerca das dinâmicas eco-
lógicas são fornecidas por projetos de pesquisa realizados princi-
palmente pelo IO-USP e Instituto de Pesca. 

Momento atual

A situação se acomodou até 2006, quando um desmorona-
mento na margem esquerda do Canal do Valo Grande destrói cerca 
de dez residências e estruturas urbanas, fazendo com que o tema 
motivasse medidas emergenciais13. O Governo de Estado forma 
comissão de técnicos para atender as orientações da Deliberação 
CONSEMA no. 24/1997- realizar estudos diagnósticos que servis-
sem a retomada regularização do licenciamento da obra - dentro de 
um cronograma que previa a execução da segunda etapa da obra 
do vertedouro.

Aos poucos o cronograma foi sendo abandonado e as ale-
gações de falta de recursos vieram à tona. O estudo produzido pela 
equipe foi publicamente apresentado em maio de 2011, com a pro-
posição de uma regra de operação para as comportas (DEPARTA-
MENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 2011). O relatório 
afirma que o fechamento integral das comportas é inviável e que 
a abertura parcial das comportas conforme a regra deve ameni-
zar os problemas de inundação, mas com impactos continuados 

13. São executadas obras para a recuperação dos danos, com obras de aterro e 
reconstituição da área desmoronada e das estruturas urbanas e enrocamento de 
suas margens.

no sistema estuarino. A regra tem a seguinte ordem de priorida-
des, conforme Departamento de Águas e Energia Elétrica (2011, 
p. 21): “Minorar o estado de emergência; Máxima vazão para a 
qual as condições halinas são favoráveis à biota marinha (minorar 
o choque halino); e vazões morfologicamente formadoras do álveo 
médio (bianuais) para um desassoreamento natural do Ribeira Ve-
lho”. Essa proposta foi apresentada publicamente em Iguape por 
solicitação do Conselho Municipal de Turismo.

O Ministério Público Estadual judicializa a questão atra-
vés de uma Ação Civil Pública14, por entender como insuficientes 
os levantamentos, de forma a não permitir uma tomada de decisão 
adequada. Sobretudo por desconsiderar informações e questões 
importantes envolvendo a hipótese de fechamento definitivo, ou 
ainda por não considerar alternativas tecnológicas para o proble-
ma – que não apenas as comportas, sobretudo no que tange às 
incertezas e garantia de funcionamento adequado. Considera que 
o não fechamento da barragem após a edição da Deliberação CON-
SEMA 24/97 implicaria numa responsabilidade do DAEE frente à 
degradação do sistema estuarino, e aciona civilmente o Governo 
do Estado. O poder judiciário decide liminarmente determinando 
que o Governo do Estado: a) realize a dragagem do Ribeira Velho 
mediante licenciamento ambiental; b) Realize, após o término da 
dragagem do rio no mencionado trecho, o fechamento definitivo e 
em tempo integral da barragem do Valo Grande. A negociação que 
já não envolvia os atores como em outros momentos, passa então à 
esfera jurídica.

Análise do processo

Os conflitos a serem enfrentados na questão do Valo Gran-
de mostram potencial para o desenvolvimento da aprendizagem 
social, dada a flagrante interdependência entre os diferentes ato-

14. Processo 244.01.2011.002225-4 da 2ª. Vara Judicial da Comarca de Iguape.
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res. No entanto, o processo carece de ambientes favoráveis que 
estimulem o convívio da diversidade de interesses e perspectivas.

A evolução da estrutura de governança foi predominan-
temente influenciada por dinâmicas institucionais originadas de 
contextos mais amplos, como a definição de estratégias de desen-
volvimento socioeconômico para a região no âmbito do planeja-
mento de cunho principalmente estatal. De uma tendência extre-
mamente centralizada na década de 70, a partir dos anos 80, com 
a influência da nascente política ambiental e o papel estratégico 
da região, fortaleceram-se as estratégias de conservação e manejo 
integrado do estuário no planejamento e gestão da zona costeira. A 
partir dos anos 90, com a implementação da política de recursos 
hídricos e a descentralização da gestão por bacias, houve maior 
abertura para o diálogo com a sociedade civil. A seguir são discu-
tidos alguns aspectos do processo decisório influenciados por essa 
dinâmica.

No arranjo institucional que embasava o processo anos 80 
(CONSEMA e CEEIGUAPE) predominavam setores estatais. As 
instituições de pesquisa e setores do governo de cunho ambienta-
lista exerceram forte pressão, sustentando decisões contrárias aos 
interesses dos setores agrícolas e de gestão dos recursos hídricos. 
Com a descentralização dos anos 90, houve a aproximação de ato-
res locais no processo, motivados principalmente pela dinâmica de 
alterações drásticas no ambiente que se seguiram ao fechamento 
e à reabertura da barragem e a ocorrência de eventos extremos. 
Nesse contexto, os interesses de setores agrícolas defendidos por 
coalizões de atores locais se fortaleceram.

O formato dos encontros e reuniões que embasaram o pro-
cesso, geralmente como grandes reuniões com a presença de gran-
de público, não proporcionou uma dinâmica interativa entre os 
diferentes grupos. Apesar da tendência de cada grupo trazer para 
a discussão suas experiências concretas  em relação à modificação 

do ambiente da bacia, tais espaços favoreceram o enfrentamento e 
o conflito, limitando a possibilidade de convergências e reafirman-
do posições já consolidadas, sem uma reflexão coletiva sobre os 
recursos da bacia.

Nesse contexto, há uma tendência de valorização do co-
nhecimento perito, como aquele capaz de balizar, pelo rigor cien-
tífico, uma interpretação pretensamente neutra e verdadeira. A 
gestão do Canal do Valo Grande demanda uma intensa comple-
mentaridade entre dados e conhecimentos de cientistas e técnicos, 
e conhecimento local. No entanto, o curso do processo mostra que 
houve pouca troca e convergência entre essas duas matrizes.

Processos de aprendizagem social valorizam um contex-
to compartilhado, onde os integrantes agem de forma significativa 
para si e para o resto do grupo. A manutenção de processos com 
fraca disposição ao diálogo aberto e inclusivo pode ter efeitos so-
bre as estratégias de negociação adotadas pelos diferentes atores. 
Isso foi verificado em alguns momentos no processo, como nos 
anos 80, com a busca de apoio no nível federal tanto pelos agri-
cultores, como por ambientalistas. No momento atual, a própria 
judicialização da questão poderia ser entendida como um efeito, 
pois a ação proposta pelo Ministério Público, mostra de certa for-
ma a fragilidade do sistema de gestão em garantir a conservação 
do ambiente estuarino.

Quanto ao papel de liderança no processo, durante as dé-
cadas de 70 e 80 esse papel foi predominantemente exercido pelas 
instituições de pesquisa e planejamento que atuavam na região, 
sobretudo através do CONSEMA e do CEEIGUAPE. Com a des-
centralização e as mudanças no contexto político e institucional 
que ocorreram na década de 90, o papel de liderar o processo foi 
sendo deslocado para o órgão gestor de recursos hídricos, oque 
não desencadeou a formação de um grupo ou rede permanente 
voltado para a questão estuarina. Além disso, o imperativo do 
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discurso da falta de recursos financeiros para solucionar a questão 
– extremamente focada em obra de infra-estrutura - limitaram as 
perspectivas de um processo contínuo e orgânico.

A questão econômica envolvida no tema é um grande 
limitante para a evolução de um processo de aprendizagem. Os 
envolvidos entendem que a solução do problema envolve obras es-
truturais: a instalação das comportas e dragagens. Seus objetivos 
de participação e envolvimento, quando isso aconteceu, focaram 
basicamente a cobrança de ações desse tipo. Medidas de gestão 
como monitoramento das condições ambientais e socioeconômi-
cas relacionadas tanto às inundações como de qualidade da água 
são tratadas como de menor importância. Medidas como o mapea-
mento de áreas de risco de inundações e o desenvolvimento de 
estratégias adaptativas, disciplinamento do uso e ocupação da ter-
ra nas várzeas, aprimoramento do sistema de alerta, proteção das 
populações atingidas durante as inundações, ampliação da rede 
de monitoramento da qualidade da água na região estuarina, mo-
nitoramento dos impactos de qualidade da água sobre a comunida-
de biológica e seus desdobramentos sobre as atividades de pesca, 
maricultura e turismo/lazer, são justamente as que têm condições 
de melhorar a qualidade e quantidade de informações subsidiárias 
a decisões futuras, gerir as incertezas num processo adaptativo. O 
foco da discussão nas obras de infra-estrutura, apesar de legítimo, 
limita abordagens mais amplas e, de certa forma, contribui para a 
elevação das incertezas nos momentos em que o assunto é coloca-
do em pauta.

A evidência de que o Estado não tem a intenção de inter-
ferir nas condições atuais, evidencia os limites de decisão colo-
cados aos fóruns pelo poder centralizado. O contexto atual mostra 
ainda que, apesar de uma aparente retomada do processo por parte 
do Estado, a questão vinha sendo paulatinamente abandonada pe-
los órgãos gestores regionais, dada a forte dependência de decisão 
externa.

conclusão

 O estudo do processo decisório sobre o canal do Valo 
Grande mostra que a governança das águas estuarinas é um grande 
desafio para a gestão integrada da bacia do Rio Ribeira de Iguape. 
As condições para a evolução da participação social para um ce-
nário de aprendizagem social ainda não foram deflagradas, pelo 
menos para a questão do Valo Grande, resultando na manutenção 
do conflito e na falta de garantia de integração de valores de con-
servação do estuário na gestão da bacia.
 
 O processo mostra ainda que as mudanças no sistema de 
governança das águas estuarinas no sentido de uma maior des-
centralização impactaram o processo decisório sem, no entanto in-
fluenciar a capacidade dos atores em lidar construtivamente com 
a diversidade interna e a interdependência. O contexto atual não 
evidencia mudanças significativas na qualidade de relacionamen-
to entre os diferentes atores. As mudanças no arranjo institucional 
ocorridas ao longo do tempo não garantiram governança sobre as 
águas do estuário, e isso fica evidente na extrema centralização 
com que o Estado tem encaminhado a gestão do problema, não 
compartilhando efetivamente o poder de decisão, de forma que as 
condições atuais não representam um sistema de valores coletivo.

Os mecanismos de retroalimentação do processo sobre o 
contexto atual demonstram ter impactos negativos sobre o sistema 
de governança da bacia, o que em última análise, fica evidente 
pela judicialização da questão e pelos indicadores ambientais para 
a qualidade das águas estuarinas.
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Avaliação da hidrodinâmica e da poluição no  
canal de Piaçaguera, no estuário de Santos - 
São Vicente (SP), a partir de informações 
ambientais e modelagem numérica

Resumo

O canal de Piaçaguera está in-
serido no Sistema Estuarino de 
Santos e São Vicente (SESS), situ-
ado na Região Metropolitana da 
Baixada Santista (RMBS), Estado 
de São Paulo, Brasil. O canal de 
Piaçaguera é a área considerada 
mais crítica em termos de polu-
ição desse estuário. Este trabalho 
buscou ampliar o conhecimento 
da poluição na área de estudo, 
através da avaliação de dados de 
qualidade das águas superficiais 
da Companhia Ambiental do Es-
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tado de São Paulo (Cetesb) de três 
rios, e verificar a influência da hi-
drodinâmica na contaminação da 
área, por meio de simulações da 
dispersão de poluentes, a partir 
da modelagem numérica acoplada, 
de hidrodinâmica e dispersão. O 
diagnóstico de qualidade da água 
aponta comprometimento da qual-
idade ambiental dos corpos d’água 
estudados, com teores acentuados 
de poluentes diversos e de fontes 
difusas, destacando-se as indus-
triais e os terminais portuários. 
O rio Piaçaguera contribuiu com 
as maiores concentrações e maior 
número de poluentes. A modela-
gem demonstrou que o canal de 
Piaçaguera apresenta circulação 
com menor energia que outras 
áreas do estuário, resultando em 
menor espalhamento de poluentes, 
de modo que a baixa velocidade 
das correntes está relacionada à 
baixa dispersão de partículas. 

Palavras-chave: Hidrodinâmi-
ca, Poluição, Estuário de Santos,  
Informações Ambientais, Modela-
gem Numérica

quality of surface waters as mea-
sured by the State Environmental 
Company of São Paulo (Cetesb) 
in three rivers and simulations 
of pollutants dispersion from the 
coupled numerical modeling of hy-
drodynamics and dispersion. The 
diagnosis of water quality indica-
tes a deficiency of the water bodies 
studied, since they exhibit high 
values of several pollutants con-
centrations and diffuse sources, 
especially the industrial and port 
terminals. The river Piaçaguera 
contributed with the largest num-
ber of pollutants and the highest 
concentration levels. The mode-
ling demonstrated that Piaçague-
ra’s channel has circulation with 
far less energy than other areas of 
the estuary, resulting a remarka-
ble lower spread of pollutants in 
this area, so that the low energy of 
currents is associated with a lower 
dispersion of particles. 

Keywords: Hydrodynamics, 
Pollution, Estuary of Santos, Envi-
ronmental Information, Numerical 
Modeling.

Introdução

 O presente trabalho é baseado em dissertação defendida 
em 2012 por Caroline Nunes Parreira, no Programa de Pós Gra-
duação em Ciência Ambiental (PROCAM) do Instituto de Energia 
e Ambiente (IEE) da Universidade de São Paulo (USP), intitulada 
“Avaliação da hidrodinâmica e da poluição no canal de Piaçague-
ra, no estuário de Santos-São Vicente (SP), a partir de informações 
ambientais e modelagem numérica”, e aborda o problema da po-
luição estuarina (PARREIRA, 2012).

Localizados na interface entre a terra e o mar, os estuários 
são sítios de significativa diversidade biótica e desenvolvimento 
humano, sustentando um alto nível de produção alimentar, princi-
pal atração para o estabelecimento humano, assim como o uso de 
rios e estuários como rotas de transporte. Os sistemas estuarinos 
têm considerável importância ecológica, sendo habitats naturais 
para muitos animais - aves, mamíferos, peixes e diversos inver-
tebrados. No entanto, são áreas sensíveis, de modo que qualquer 
interferência artificial pode resultar em modificações permanentes 
no seu funcionamento ecológico. (MATEUS et al., 2008). 

O presente estudo é referente ao canal de Piaçaguera, in-
serido no Sistema Estuarino de Santos e São Vicente (SESS), em 
cuja bacia de drenagem estão situados os municípios de Cubatão, 
Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande, os quais fazem parte 
da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), a terceira 
maior região metropolitana do Estado de São Paulo (Figura 01).

O SESS é um dos mais importantes estuários do Brasil sob 
o ponto de vista socioeconômico, com destaques para a presença 
do maior porto do Brasil e da América Latina - o Porto de Santos, 
e do maior pólo industrial do país, com mais de cem indústrias em 
funcionamento – o Complexo Industrial de Cubatão. Além disso, a 
região conta ainda com o centro comercial e de serviços em Santos 
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e a exploração turística, bem como com a existência de um gaso-
duto, para atender à demanda da Petrobrás (GASPARRO et al., 
2008). Nesse contexto, o estuário de Santos - São Vicente é conhe-
cido pelos altos níveis de poluição relacionados aos usos urbano, 
industrial e portuário, acima relacionados.

 Importantes fontes de poluição existentes na região de 
estudo são provenientes das atividades do complexo industrial de 
Cubatão, das dragagens do canal do Porto e atividades portuárias. 
As descargas de esgoto doméstico de Santos, São Vicente e Cuba-
tão e Guarujá, os aterros sanitários e lixões representam ainda uma 
contribuição substancial para a degradação do estuário de Santos e 
São Vicente, o que resulta na eutrofização do ambiente aquático e 
o comprometimento da qualidade das águas. (BRAGA et al. 2000; 
LAMPARELLI et al., 2001). 

Figura 01 – Região de estudo: canal de Piaçaguera, inserido no Sistema Estuarino 
de Santos – São Vicente.

Além disso, ainda existe no SESS a influência das águas 
do Alto Tietê, bem como de fontes indiretas de contaminação do 
sistema hídrico: 1 - deposição atmosférica, gerada por processos 
de combustão que ocorrem em grande parte das indústrias, 2 - 
contribuição pelas águas de drenagem superficial, que carreiam 
partículas e substâncias dissolvidas para os cursos d’água, espe-
cialmente dos grandes pátios de estocagem de matérias primas e 
produtos a céu aberto.

Dados de Lamparelli et al. (2001) apontam que a região da 
bacia hidrográfica do rio Cubatão e o canal de Piaçaguera encerram 
a principal contribuição de poluentes industriais para o estuário, 
sendo que na última está inserida a área mais crítica, denominada 
“Bacia de Evolução da Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa)” 
– atual Usiminas, onde foram encontradas as maiores concentra-
ções de poluentes tóxicos, carcinogênicos e mutagênicos, como 
elementos traço, bifenilas-policloradas (PCB’s) e hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos (PAH’s), primordialmente benzo(a)pireno. 

A região do canal de Piaçaguera recebe descargas dos rios 
da Onça, Mogi, Piaçaguera e Perequê, os quais recebem efluen-
tes de diversas indústrias, dentre elas a Cosipa (atual Usiminas), 
Fósfertil (atual Vale) e Refinaria Presidente Bernardes - responsá-
veis por mais de 90% da carga tóxica despejada no ambiente (CE-
TESB, 2005). Assim, o Sistema Estuarino de Santos - São Vicente, 
em especial o canal de Piaçaguera, constitui receptor de poluentes 
que, uma vez no sistema hídrico, estão sujeitos a diversos proces-
sos que influem no grau de degradação do sistema, dentre eles a 
ação da hidrodinâmica local. 

Segundo Baptistelle (2008), o comportamento de um dado 
poluente no ambiente marinho pode ser estudado através de mé-
todos de modelagem numérica e/ou modelagem física, a partir 
de uma adequada fundamentação em dados de campo, utilizados 
para calibrar e validar os modelos. No entanto, a dispersão de um 
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efluente no oceano é extremamente complexa e, para compreen-
dê-la, deve-se levar em consideração diversos fatores - tipos de 
efluentes, os pontos de descarga dos mesmos, a hidrodinâmica ma-
rítima, os efeitos das marés, os efeitos meteorológicos, a batimetria 
marinha e os contornos terrestres. 

Nesse sentido, um requisito indispensável para a mitiga-
ção dos efeitos da poluição nos estuários é a habilidade em pre-
ver a distribuição, as taxas de transferência e o destino final dos 
contaminantes, o que pode ser obtido pela combinação de dados 
dos contaminantes com informações sobre a hidrodinâmica. Esta 
abordagem, já aplicada em inúmeros estudos costeiros no Brasil 
e no mundo, é também desenvolvida no estuário de Santos e São 
Vicente há mais de uma década, por estudos como de Berzin & 
Leitão (1997), Harari & Camargo (1998, 2003), Sampaio (2011), 
entre outros. 

Haja vista os aspectos ambientais supracitados, bem como 
suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, 
a busca pelo conhecimento das fontes, da dispersão e deposição 
dos poluentes na área de estudo torna-se necessária para que se 
possa atuar de forma precisa e eficaz em seu gerenciamento. O 
objetivo do estudo consiste na obtenção de maior conhecimento 
da dinâmica das águas do canal de Piaçaguera e sua influência na 
dispersão de contaminantes. Para isso foi realizada a avaliação da 
poluição nas águas do estuário próximas ao canal de Piaçaguera e 
da influência da hidrodinâmica local na dispersão de poluentes. 
O estudo foi conduzido a partir de dados de qualidade das águas 
superficiais,  e dados hidrodinâmicos, bem como simulações da 
dispersão de contaminantes no SESS.

Espera-se que os resultados obtidos auxiliem na definição 
de futuras medidas específicas de controle e prevenção da polui-
ção hídrica na área de estudo, bem como nas ações governamentais 
direcionadas ao controle da poluição urbana, incluindo o gerencia-

mento dos conflitos entre a preservação ambiental do estuário e as 
atividades industriais e portuárias no canal de Piaçaguera e região 
de entorno.

Área de estudo

 A área de estudo - o Sistema Estuarino de Santos - São 
Vicente (SESS) - está situada no litoral central da zona costeira do 
Estado de São Paulo, dentro dos limites das coordenadas 24º00’ a 
23º50’S e 46º30’ a 46º15’W (Figura 01). Essa área constitui uma 
zona de transição entre o Oceano Atlântico e as águas doces pre-
sentes na bacia hidrográfica dos cinco municípios que fazem parte 
da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). O canal de 
Piaçaguera situa-se na cabeceira do SESS, possui 5 km de exten-
são e 450 m de largura; desde 1969 é utilizado para transporte de 
navios de carga.

A região do Sistema Estuarino de Santos - São Vicente é 
formada por uma extensa planície, limitada ao norte pela Serra do 
Mar e ao sul pelo Oceano Atlântico. Do ponto de vista ambiental, 
o SESS destaca-se por estar em uma área que compreende 31% do 
total de 231 km2 de áreas remanescentes de florestas de mangue 
do Estado de São Paulo e representa 59% das florestas de mangue 
da Região Metropolitana da Baixada Santista (SAMPAIO, 2011; 
SMA/CETESB, 1998). 

O clima da área é caracterizado como tropical úmido com 
altos índices pluviométricos. Devido à influência marítima, a área 
demonstra uma distribuição homogênea das precipitações ao longo 
ano, no entanto, o verão apresenta alto regime de chuvas, e o inver-
no é o período com maior estiagem (PELEGATTI, 2007).
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Em Harari, et al. (2008), a taxa de precipitação obtida 
pelo modelo NCEP/NCAR foi de 1734,55 ± 3027,50 mm/ano, os 
valores médios de velocidade do vento foram de 1,49 ± 3,77 m s-1, 
sendo que ventos de Leste são dominantes em todas as estações, 
e a média de pressão atmosférica ao nível do mar correspondeu a 
1015,59 ± 4,33 hPa. Próximo ao estuário as temperaturas do ar 
apresentaram variação anual significativa, com variação da tem-
peratura média mensal do ar de 17,33 ± 3,89 ºC em julho para 
21,77 ± 1,89 ºC em fevereiro, tendo valor médio no período total 
do estudo, de 1980 a 2004, igual a 19,72 ± 3,39 ºC. 

Na região da Baixada Santista, a circulação atmosférica 
na superfície é muito influenciada pelo Centro de Alta Pressão 
Subtropical do Atlântico Sul e suas interações com a Baixa Pres-
são SubPolar, que desenvolve instabilidades durante vários dias e 
por milhares de quilômetros, fazendo com que na área Sudeste do 
Brasil frentes frias modifiquem as condições atmosféricas típicas 
(HARARI et al., 2008).

No estuário de Santos – São Vicente, os efeitos predomi-
nantes na circulação são os de maré e de cisalhamento do vento, 
mas deve ser considerada adicionalmente a circulação devida a 
variações de densidade em função dos aportes fluviais, que é típica 
de áreas estuarinas, com correntes de superfície predominante-
mente em direção ao mar aberto e correntes em profundidade em 
direção ao interior do estuário. Do ponto de vista astronômico, as 
marés são semi-diurnas com desigualdades diurnas (HARARI et 
al, 2007; BAPTISTELLE, 2008).

Amostragens são regularmente realizadas nesta região 
costeira. Em Harari et al. (2008) foram observadas correntes na 
superfície e no fundo acima de 0,50 m/s no estuário e Sampaio 
(2011) apresentou medidas realizadas pela Diretoria de Hidrogra-
fia e Navegação da Marinha do Brasil (DHN) com valores máximos 
de cerca de 0,70 m/s e valores médios de 0,25 a 0,30 m/s no canal 

do Porto e valores médios de 0,15 m/s na baía de Santos. Portan-
to, os maiores valores de intensidade das correntes ocorrem nos 
canais do Porto de Santos e de São Vicente (HARARI et al, 2008; 
SAMPAIO, 2011). 

Quanto às contribuições fluviais, o SESS localiza-se den-
tro dos limites da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, que cor-
responde à Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos da Baixada Santista (UGRHI-07). O estuário está inse-
rido em área que abrange as sub-bacias dos rios Boturoca, Mogi, 
Piaçabuçu, Ilha de São Vicente, Quilombo, Jurubatuba, Ilha de 

Santo Amaro e Cabuçu.

MetodologIa

 A partir da análise de medições de parâmetros de qualida-
de da água foi realizada uma avaliação dos dados de contaminan-
tes químicos selecionados, apresentados nos Relatórios Anuais de 
Águas Interiores da Cetesb dos anos de 2000 a 2010; em seguida, 
foram realizadas simulações numéricas da hidrodinâmica e da dis-
persão de poluentes. 

A realização deste estudo consiste, portanto, de três eta-
pas. A primeira etapa corresponde a uma análise de dados de 
qualidade das águas amostradas bimestralmente pela Cetesb no 
período de 2000 a 2010, em três pontos da UGRHI-07, localiza-
dos na porção superior do estuário. Os rios objetos desse estudo 
são corpos de água doce com pequena ou nenhuma influência da 
cunha salina e são enquadrados nas Classes 02 (rio Piaçaguera - 
23°51’27”S, 46°23’33”W e rio Mogi 23°51’11”S, 46°22’51”W) e 
03 (rio Cubatão - 23°52’58”S, 46°24’49”W), conforme a classifi-
cação Conama (2005).

Foram adaptados dados dos Relatórios de Qualidade das 
Águas Superficiais no Estado de São Paulo dos anos 2000 a 2010 
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(CETESB, 2001 a 2011). As variáveis utilizadas foram: “Parâme-
tros ambientais e químicos básicos” - alcalinidade total, condu-
tividade, cor, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), oxigênio 
dissolvido (OD), potencial hidrogeniônico (pH), série de sólidos e 
turbidez; e “Parâmetros químicos poluentes” - cloreto (total), fluo-
reto (total), sulfato (total), fósforo (total), nitrato, nitrito, nitrogê-
nio amoniacal (N-amoniacal = amônio+amônia), cádmio, chumbo, 
mercúrio, níquel, alumínio, cobre, ferro, manganês, zinco, fenóis.

A segunda etapa consiste na análise dos resultados de 
modelagem numérica hidrodinâmica da área de estudo. Para a si-
mulação da circulação costeira foi processado modelo baseado no 
“Princeton Ocean Model – POM”, com adaptações de Harari & 
Camargo (1998, 2003). Segundo esses autores, o POM é um mo-
delo tri-dimensional não linear com as equações hidrodinâmicas 
completas (para nível do mar, correntes, temperatura, salinidade e 
densidade) cujas soluções são obtidas em sistema de coordenadas 
sigma (que acompanha o relevo submarino), considerando a 
separação de modos e fechamento turbulento de segunda ordem.

A área de estudo do modelo compreende a grade estuarina 
delimitada conforme os limites da Figura 03. Esta grade possui 
220 por 150 pontos, sendo inclinada em relação às direções EW 
e NS. A grade foi processada como aninhamento de uma grade 
maior, com a resolução de 1 Km. A validação do modelo utiliza-
do no presente trabalho foi realizada com medições de perfilador 
acústico de correntes – ADCP Sontek Argonaut XR. 

Por fim, na terceira etapa foram analisados os resultados 
das simulações de modelo numérico da dispersão de poluentes 
através de dois tipos de modelo, o Euleriano e o Lagrangeano. Na 
solução euleriana é utilizado um modelo numérico com a aplica-
ção de diferenças finitas à equação da advecção – difusão – de-
caimento, em padrão tri-dimensional, com uma solução numérica 
explícita de segunda ordem no tempo e no espaço, na mesma grade 

do modelo hidrodinâmico utilizado (HARARI et al, 2010). Na so-
lução lagrangeana, se representam os poluentes através de conjun-
tos de partículas, as quais são submetidas a advecção (transporte 
pelas correntes), difusão (espalhamento por vórtices e turbilhões) 
e decaimento (eliminação da poluição por efeitos químicos e bio-
lógicos). Esse método envolve o posicionamento de partículas em 
função do campo de correntes, de variações aleatórias de sua po-
sição para representar a difusão e, finalmente, remoção parcial de 
partículas para simular o decaimento de poluentes. (HARARI et 
al, 2007). 

No que se refere às modelagens (hidrodinâmica e de dis-
persão de contaminantes), no presente trabalho são apresentados e 
discutidos resultados de dois pontos – um localizado na porção su-
perior do estuário (no canal de Piaçaguera) e outro na porção infe-
rior do estuário (início do canal do Porto), para fins de comparação. 

resultados e dIscussão

 A avaliação dos dados de qualidade da água aponta que os 
elementos alumínio, fósforo e manganês são constantes nas águas 
dos rios Piaçaguera e Mogi, visto que na maioria dos anos estuda-
dos estiveram presentes com concentrações acima dos limites (Va-
lores Máximo Permitido – VMP) das legislações Conama (1986; 
2005), o que sugere que ocorrem despejos constantes desses ele-
mentos nesses corpos d’água. No rio Piaçaguera, em especial, o 
fósforo total obteve o valor máximo anual entre os corpos d’água 
em 80% dos anos estudados, e acredita-se que grande quantida-
de seja proveniente das indústrias de fertilizantes, as quais repre-
sentam prováveis fontes também das concentrações de nitrogênio 
amoniacal, parâmetro que também excedeu os limites da legisla-
ção em diversos anos nos rios Piaçaguera e Mogi. 

Segundo Cetesb (2001) as principais fontes de manganês 
na Baixada Santista são os diversos terminais portuários e indús-
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trias, de forma que, além de encontrado em análises químicas dos 
efluentes das diversas indústrias no entorno do estuário, constitui 
matéria prima de algumas delas. 

As águas do rio Cubatão, o único dos três corpos d’água 
definido como Classe 03 (CONAMA, 2005), possuem altas con-
centrações de cloreto total, visto que, em oito dos nove anos 
(aproximadamente 88%) esse parâmetro excedeu o Valor Máximo 
Permitido (VMP); o valor máximo anual, na comparação dos três 
corpos d’água desse estudo, foi constatado nas águas do rio Cuba-
tão. Outro fator observado foi o fato de que, em sete do total de 
nove anos (aproximadamente 78%) em que resultados de fenóis 
apresentaram concentrações acima do VMP, o valor máximo anual 
entre os rios estudados foi registrado no rio Piaçaguera.

Em relação aos elementos traço menores (cádmio, chum-
bo, mercúrio e níquel) foi possível observar concentrações máxi-
mas e valores acima dos VMP’s no rio Piaçaguera, seguido do rio 
Mogi. As prováveis fontes desses elementos são industriais.

O rio Piaçaguera também apresentou valores máximos 
anuais de sulfato em cinco dos sete anos (aproximadamente 71%) 
que foram realizadas as análises desse parâmetro; também apre-
sentou os valores máximos anuais de fluoreto em três dos quatro 
anos (75%). De acordo com Lamparelli (2001), as fontes desses 
materiais no estuário, em grande parte, são os Terminais Portuá-
rios. 

Importante ressaltar que os resultados dos parâmetros 
ambientais e químicos básicos, medidos pela Cetesb, apresen-
taram valores fora dos limites dispostos pela legislação vigente 
em muitas das amostragens realizadas, com valores que extrapo-
lam excessivamente os valores máximos permitidos por Conama, 
como as maiores concentrações, nesses dez anos estudados, para 
sólidos totais dissolvidos (STD) - 35400mg/L (rio Piaçaguera, em 

2007), para demanda bioquímica de oxigênio (DBO) - 26 mg/L 
(rio Cubatão, 2008), para oxigênio dissolvido (OD) - 1,14 mg/L 
(rio Piaçaguera, 2001), turbidez - 269 UNT e pH - 4,2 U.pH (rio 
Mogi, 2005). Esses parâmetros, muitas vezes associados, quando 
apresentam valores fora dos limites legais indicam baixa qualida-
de da água e alto potencial tóxico, o que pode agravar a presença 
de contaminantes.

De acordo com os resultados de qualidade da água adap-
tados de Cetesb (2001 a 2011), das amostragens dos anos de 2000 
a 2010 foi possível observar que os resultados dos três pontos 
estudados (rios Mogi, Piaçaguera e Cubatão) indicam comprome-
timento da qualidade ambiental das águas superficiais devido à 
contaminação por poluentes, de modo que o diagnóstico, de modo 
geral, é similar ao disposto em Cetesb (1978), Tommasi (1979) e 
Lamparelli et al. (2001). No entanto, em relação aos três corpos 
d’água avaliados, o rio Piaçaguera mostrou o maior número de po-
luentes e as mais elevadas concentrações deles. 

De acordo com a modelagem hidrodinâmica, as velocida-
des máximas de correntes foram registradas no início do canal do 
Porto (Figura 02, a) - 40 cm/s na superfície, em direção ao mar 
aberto; 23 cm/s a 5 m de profundidade, em direção ao continen-
te; e 30 cm/s a 10 m de profundidade, em direção ao continente. 
Já no canal de Piaçaguera foram registradas menores velocidades 
máximas (Figura 02, b) - 12 cm/s na superfície, em direção ao mar 
aberto; 5 cm/s a 5 m de profundidade, em direção ao continente; e 
7 cm/s a 10 m de profundidade, em direção ao continente. 

A modelagem da dispersão, a partir de método euleriano, 
tem resultados representados na Figura 03, para os pontos de des-
carga do início do canal do Porto e do canal de Piaçaguera. Essas 
figuras correspondem a distribuições percentuais de concentra-
ções ao final de 12 horas de simulação (visto que a concentração, 
no início de cada processamento, era de 100 unidades, a 12:00 
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Já no canal de Piaçaguera foram registradas menores velocidades 
máximas (Figura 02, b) - 12 cm/s na superfície, em direção ao mar 
aberto; 5 cm/s a 5 m de profundidade, em direção ao continente; e 
7 cm/s a 10 m de profundidade, em direção ao continente. 

A modelagem da dispersão, a partir de método euleriano, 
tem resultados representados na Figura 03, para os pontos de des-
carga do início do canal do Porto e do canal de Piaçaguera. Essas 
figuras correspondem a distribuições percentuais de concentra-
ções ao final de 12 horas de simulação (visto que a concentração, 
no início de cada processamento, era de 100 unidades, a 12:00 



GMT do dia 19 de janeiro de 2007, em cada ponto de descarga). 
No canal do Porto, o grande espalhamento provocou uma concen-
tração máxima de apenas 0,48% (Figura 03, a), enquanto que o 
menor espalhamento de poluentes no canal de Piaçaguera causou 
concentração máxima de 0,70 % (Figura 03, b).

As simulações das distribuições de partículas, a partir 
do método lagrangeano, são apresentadas com a distribuição e a 
densidade de partículas ao final de 06 horas de simulação, nas 
Figuras 04 e 05 (a concentração no início de cada processamento 
era de 738 partículas, a 12:00 GMT do dia 19 de janeiro de 2007, 
em cada ponto de descarga). No canal de Piaçaguera (Figura 05) 
foi registrado maior percentual pontual de partículas, com valor 
superior a 22% ao final do período de simulação, valor muito su-
perior ao da entrada do canal do Porto (Figura 04), o que indica, 
novamente, que a baixa velocidade das correntes no canal de Pia-
çaguera é associada à menor dispersão de partículas. 

O modelo de dispersão apresentou resultados que permi-
tiram constatar que a hidrodinâmica exerce forte influência no es-
palhamento de materiais despejados, de modo que a baixa energia 
das correntes no canal de Piaçaguera favorece a deposição de po-
luentes agregados a materiais particulados em suspensão e ácidos 
húmicos. Isto  faz com que permaneçam nas áreas mais internas 
do estuário, se comparado com as áreas ao longo do canal do Por-
to, sujeitas a uma hidrodinâmica mais intensa. Adicionalmente, 
fontes contínuas de poluentes são provenientes da área industrial 
de Cubatão e adentram o canal de Piaçaguera, o que certamente 
contribui para a degradação contínua das águas desse canal, cor-
roborando o que relatam Amorim et al. (2009), embora também 
no canal do Porto se tenha poluição local (associada às atividades 
portuárias).

(a)

 

(b)

 

Figura 02 – Séries temporais de nível do mar e de correntes na superfície e a 05 
m e 10 m de profundidade, em janeiro de 2007: (a) no início do canal do Porto e 

(b) no canal de Piaçaguera.
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Figura 03 - Concentrações percentuais ao final de 12 horas após o despejo de 
contaminantes, na simulação de dispersão: (a) no início do canal do Porto e (b) 
no canal de Piaçaguera.
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Figura 04 – Simulação de dispersão no início do canal do Porto, ao final de 
06 horas após o despejo de 738 partículas: (a) distribuição de partículas e (b) 
densidade de partículas.
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Figura 03 - Concentrações percentuais ao final de 12 horas após o despejo de 
contaminantes, na simulação de dispersão: (a) no início do canal do Porto e (b) 
no canal de Piaçaguera.
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Figura 04 – Simulação de dispersão no início do canal do Porto, ao final de 
06 horas após o despejo de 738 partículas: (a) distribuição de partículas e (b) 
densidade de partículas.
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Figura 05 – Simulação de dispersão no canal de Piaçaguera, ao final de 06 horas 
após o despejo de 738 partículas: (a) distribuição de partículas e (b) densidade 
de partículas.

Considerações finais

 A partir do diagnóstico realizado especificamente quanto 
à qualidade da água dos rios Piaçaguera, Mogi e Cubatão, reali-
zado no presente trabalho foi possível constatar que os mesmos 
constituem fontes potencias de poluição inseridas no Sistema Es-
tuarino de Santos - São Vicente, bem como no canal de Piaçaguera, 
visto que apresentam teores acentuados de poluentes diversos e de 
fontes difusas, destacando-se as industriais e dos terminais por-
tuários.

O potencial de degradação ambiental fica condicionado 
às propriedades físicas e biogeoquímicas dos poluentes, como 
capacidade de adsorção, tempo de residência e biodisponibilidade, 
bem como, destaca-se no presente trabalho, às características 
hidrodinâmicas da área. Na avaliação realizada através da 
simulação de dispersão de poluentes no canal de Piaçaguera e 
em pontos fora do canal, constatou-se que a hidrodinâmica exerce 
forte influência no espalhamento de materiais despejados no canal 
de Piaçaguera, e em outras áreas desse estuário. De modo que, 
sendo uma área mais fechada, o canal de Piaçaguera apresenta 
circulação com energia bem menor que outras áreas do estuário, 
como, por exemplo, em partes do canal do Porto. Nesse sentido, 
a baixa energia cinética das correntes no canal de Piaçaguera 
é associada à menor dispersão de partículas, o que facilita a 
deposição destas (nos contornos e no fundo). 

Considerando a influência da hidrodinâmica associada 
a grandes quantidades de material em suspensão, provenientes 
dos rios considerados no presente trabalho, bem como de outras 
fontes, a área do canal de Piaçaguera tende a contribuir à formação 
de uma mistura complexa, onde cada componente tem um ciclo 
biogeoquímico diferenciado. Nesse sentido, considerando o 
lançamento contínuo de poluentes nos rios estudados que alcançam 
este canal, e fatores que agravam as condições ambientais, como a 
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Figura 05 – Simulação de dispersão no canal de Piaçaguera, ao final de 06 horas 
após o despejo de 738 partículas: (a) distribuição de partículas e (b) densidade 
de partículas.
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tendência de acúmulo dos poluentes nos sedimentos devido à baixa 
hidrodinâmica, a bioacumulação e a resuspensão dos sedimentos 
contaminados, observa-se que a área objeto de estudo, o canal de 
Piaçaguera, continua a apresentar nível crítico de poluição. 

De acordo com as conclusões, no que tange ao 
comprometimento da área avaliada, sugere-se que sejam 
acrescentados à Rede de Monitoramento de Qualidade das Águas 
da Cetesb pontos de amostragem, tanto de águas superficiais quanto 
de sedimentos, ao longo do canal de Piaçaguera. Adicionalmente, 
medidas de controle devem ser implantadas, a iniciar pela maior 
rigidez no controle da disposição dos materiais com alto potencial 
poluidor, principalmente pelas indústrias e pelos terminais 
portuários.
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Resumo

O reservatório Paiva Castro, últi-
mo reservatório de  regularização 
de vazões do  Sistema Cantareira, 
que consiste em um sistemade 
abastecimento público responsá-
vel  por fornecer água à aproxi-
madamente 10 milhões de pes-
soas na Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP), vem sofrendo 
constantes ameaças à qualidade de 
seus recursos hídricos, a despeito 
da variada gama de instrumentos 
de gestão ambiental existente na 
região. Entre os instrumentos in-
cidentes está a legislação de prote-
ção aos mananciais metropolitanos 
da RMSP. O presente trabalho tem 
por objetivo verificar se a percep-
ção ambiental e as expectativas da 
população da Área de Influência 
do Reservatório Paiva Castro se faz 
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AbstRAct

The Paiva Castro reservoir, the last 
reservoir of Cantareira System whi-
ch consists of a public water supply 
system responsible for providing 
water to approximately 10 million 
people in the Metropolitan Region 
of SãoPaulo (MRSP), has been un-
der constant threat to the quality of 
water resources, despite the wide 
range of management environmen-
tal buildings existing in the region. 
Among the instruments of environ-
mental management legislation to 
protect the water sources of MRSP, 
the reisone with the greatest poten-
tial to prevent degradation of water 
resources in the region of Paiva 
Castro reservoir. The present work 
aims to verify whether the environ-
mental perception and expecta-
tions of the population of the catch 
mentarea of Paiva Castro reservoir 
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presente no Projeto de Lei da Área 
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between the way the public percei-
ves the environment of its surroun-
dings and the best way to protect it 
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Keywords: Environmental Per-
ception, AltoJuquery.

Introdução

 O Reservatório Paiva Castro e o canal do Juquery são 
corpos hídricos integrantes do Sistema Cantareira, um conjunto 
de reservatórios e outras obras hídricas criados com o objetivo de 
fornecer água potável para a Região Metropolitana de São Paulo 
(doravante RMSP). Responsável pelo fornecimento de água a 
aproximadamente dez milhões de pessoas na RMSP, conta com 
uma produção de água potável da ordem de 33m³/s estendendo-se 
por uma área de drenagem de 227.950ha, dividida entre os estados 
de São Paulo (55,2%) e Minas Gerais (44,8%) (ISA 2007) (Figura 
1).
 
 O Sistema Cantareira é composto por cinco reservatórios 
de regularização de vazões, um reservatório de estabilização 
de fluxo, túneis e canais de transferência de água, uma estação 
elevatória e uma estação de tratamento de água (GIATTI 2000). 
O funcionamento do sistema consiste na captação de águas nos 
reservatórios a montante e no deslocamento desta por túneis 
e canais para os reservatórios a jusante até seu destino final, a 
Estação de Tratamento de Água (doravante ETA) do Guaraú. 

Formado por um barramento na Bacia do Rio Juquery, na 
altura do município de Franco da Rocha (SP), o Reservatório Paiva 
Castro é o último reservatório de regularização de vazão do Sistema 
Cantareira. As águas provenientes dos reservatórios a montante 
chegam a este reservatório após passar, nesta sequência, pelo 
túnel 5 e Canal do Juquery. Portanto, a Bacia Hidrográfica do Rio 
Juquery é uma região de grande importância para o abastecimento 
público da Região Metropolitana de São Paulo, a despeito do 
pouco volume de água fornecido para o Sistema Cantareira (média 
de 2m³/s), pois metade da água consumida pelos quase 20 milhões 
de habitantes da RMSP passa pelo Canal do Juquery. A proteção 
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dos recursos hídricos naquela bacia hidrográfica é, portanto, 
determinante para que a água possa ser adequadamente tratada  
na ETA do Guaraú e, consequentemente, para a qualidade da água 
fornecida à população.

 A qualidade das águas do Reservatório Paiva Castro, e 
consequentemente do recurso fornecido para a população atendida 
pelo Sistema Cantareira, vem sendo constantemente ameaçada 
pelas práticas ambientais existentes em seu entorno. Segundo 
Giatti (2000), a área urbana do município de Mairiporã (SP), 
circundante ao reservatório não possui um sistema completo de 
saneamento básico.

Figura 1– Localização da Região Metropolitana de São Paulo com destaque para 
o Sistema Cantareira. (Fonte: Mananciais - www.mananciais.org.br)

  Dados da Fundação SEADE e do IBGE apontam a 
existência de um crescimento demográfico na bacia hidrográfica 
do rio Juquery superior ao existente na média da RMSP (ISA, 
2009). O crescimento populacional, associado à situação de 
alta vulnerabilidade social a que grande parte da população dos 
municípios inseridos na bacia do rio Juquery está exposta, agrava 

o potencial de degradação da qualidade dos recursos hídricos 
desta região em função da carência de estruturas de saneamento 
básico (ISA, 2009).

 Embora todas as importantes funções ambientais 
cumpridas pelo Reservatório Paiva Castro e sua área de drenagem 
justifiquem a criação de planos de gestão ambiental e o recorrente 
aperfeiçoamento de seus instrumentos, recentes diagnósticos 
ambientais da área e outros trabalhos pontuais chamam a atenção 
para a possível degradação da qualidade de suas águas, em 
consequência da incompatibilidade entre as diversas atividades 
executadas em seu entorno e uma gestão ambiental capaz de 
garantir a qualidade e a disponibilidade dos recursos hídricos para 
as gerações futuras (ISA 2006; GIATTI 2000). 

 Victorino (1996), ao analisar a Lei de Proteção aos 
Mananciais do Estado de São Paulo, de 1976, como um instrumento 
de gestão ambiental incidente sobre um loteamento popular na 
região de Cratera de Colônia na cidade de São Paulo (SP), cita 
como um dos motivos para o insucesso do instrumento em questão 
a falta de envolvimento popular em sua elaboração. A leitura do 
histórico de aplicação da legislação de proteção aos mananciais 
metropolitanos indica a grande dificuldade encontrada pelo poder 
público para fazer valer a Lei de Proteção dos Mananciais, tanto 
em seu primeiro texto quanto em suas tentativas de readequação.

 Diante deste cenário de ameaças à qualidade de recursos 
hídricos, consequência da ausência de consonância entre os 
instrumentos de gerenciamento ambiental público e a preservação 
dos recursos hídricos, o presente trabalho que resulta de dissertação 
de Mestrado defendida em 2012 no Programa de Pós Graduação 
em Ciência Ambiental da USP intitulada “Contribuições das 
análises de percepção ambiental à fornulação e implementação de 
instrumentos de gestão ambiental pública: Projeto de Lei da Área 
de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery”, tem 
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como objetivo verificar se a percepção ambiental e as expectativas 
da população da Área de Influência1 do Reservatório Paiva Castro 
se fazem presentes no Projeto de Lei da Área de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais – Alto Juquery.

o Projeto de leI da Área de Proteção e recuPeração dos manancIaIs do 
alto juquery 

 O projeto de lei da Área de Proteção e Recuperação 
dos Mananciais do Alto Juquery - projeto de lei APRM – Alto 
Juquery2  dispõe sobre os limites de sua área de intervenção e as 
diretrizes e normas urbanísticas e ambientais de interesse regional 
para proteção e recuperação de mananciais. Este projeto de lei foi 
criado para atender as determinações da Lei Estadual 9.866/97 
(São Paulo, 1997), a qual estabeleceu a necessidade de edição de 
leis específicas para os mananciais da Região Metropolitana de 
São Paulo. 

Durante sua criação, o projeto de lei APRM – Alto 
Juquery foi discutido e redigido em instâncias representativas e em 
órgãos colegiados componentes do Sistema Estadual de Recursos 
Hídricos, dentre eles o Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
– CRH – e o Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA.  
Deste processo resultou um documento que versa, principalmente, 
sobre o ordenamento do uso e ocupação da terra visando a proteção 
dos recursos hídricos, expresso em 114 artigos, distribuídos em 11 
capítulos. 

Pelo exposto no projeto de lei APRM - Alto Juquery 
verifica-se que a lei está em consonância com as orientações para 
1. Os procedimentos que definiram a Área de Influência do Reservatório Paiva 
Castro estão descritas na seção intitulada METODOLOGIA.
2. A versão do projeto de lei APRM - Alto Juquery trata-se da versão encami-
nhada pelo  Governador do Estado de São Paulo à Assembleia Legislativa em 
30/03/2010

administração pública estabelecidas após o grande movimento 
de reforma do Estado; ocorrido em diversos países do mundo 
nas últimas décadas. A lei contempla as características das 
duas principais escolas da reorganização estatal pós reforma, 
corroborando a observação de Peters (2008) sobre as novas formas 
assumidas pelo Estado. Esta amálgama de orientações trouxe 
ao projeto de lei APRM – Alto Juquery novidades em relação à 
primeira lei de mananciais, notadamente a integração setorial da 
administração pública e a participação social em sua elaboração 
e execução. 

 O projeto prevê a gestão da APRM - Alto Juquery 
de maneira descentralizada, integrada e de responsabilidade 
compartilhada entre estado, municípios e sociedade civil (ISA, 
2009). Desta forma, avança nas bases criadas pela legislação de 
mananciais anterior, que como visto acima, não foi suficiente para 
garantir a proteção dos recursos hídricos mediante o gerenciamento 
dos mananciais metropolitanos. Caso o projeto de lei venha a ser 
sancionado sem grandes alterações em relação ao texto analisado, 
a APRM – Alto Juquery passará a contar com um instrumento legal 
para balizar sua gestão, avançado não somente em seu modo de 
criação como também nas possibilidades para participação social 
por ele criadas.

 Um importante espaço para participação social criado 
pelo projeto de lei da APRM – Alto Juquery diz respeito à 
necessidade de aprovação, pelo Comitê de Bacias Hidrográficas 
do Alto Tietê, das normativas de uso e ocupação do solo editadas 
pelos municípios inseridos na Área de Proteção e Recuperação 
dos Mananciais. Tal possibilidade, além de proporcionar a 
um número maior de interessados a oportunidade de discutir 
sobre o ordenamento territorial dos municípios, reconhece a 
preponderância da preservação dos recursos hídricos sobre outras 
atividades nesta região, bem como enfatiza a importância atribuída 
pelos legisladores ao disciplinamento do uso do solo com vistas à 
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preservação daqueles recursos.

 O disciplinamento do uso do solo, visando a preservação 
dos recursos hídricos, e a integração setorial formam o conjunto 
dos mais importantes instrumentos do projeto de lei APRM – 
Alto Juquery para garantir a capacidade do manancial em tela de 
continuar fornecendo água para a população da RMSP. Deve ser 
lembrado que outros instrumentos interessantes são citados no 
projeto de lei como meios de garantir a preservação dos recursos 
hídricos da região, tais como gestão da demanda, educação 
ambiental e ampliação do saneamento. Porém nenhum destes são 
descritos com tantos detalhes como as regras de disciplinamento 
do uso do solo e a forma como deverá ser estabelecida a integração 
setorial da administração pública.

 Deve ser destacado também que o projeto de lei da APRM – 
Alto Juquery é bastante completo, sendo previstos muitos aspectos 
negligenciados em outras normativas legais, tais como fonte de 
recursos, agentes implementadores e ligações com a legislação 
vigente. Tal característica pode ser creditada ao processo de 
elaboração do projeto de lei, uma vez que, ao ouvir diversas partes 
interessadas, todas com uma condição pretensamente isonômica 
de contribuir com a legislação a ser formulada, minimizou a 
ocorrência de esquecimentos ou omissões comuns na legislação 
brasileira.

PercePção ambIental e gerencIamento PúblIco ambIental

  Os estudos de percepção ambiental são trabalhos 
realizados por pesquisadores e profissionais de diversas áreas do 
conhecimento, cujo objetivo é obter informações da percepção 
ambiental acerca de um determinado recorte temporal, espacial e 
social. Estes estudos buscam compreender as relações existentes 
entre indivíduos ou grupos sociais com o ambiente através do 

reconhecimento de suas atitudes e concepções acerca do meio.

Os estudos de percepção ambiental devem revelar 
importantes informações do julgamento dos indivíduos sobre os 
ambientes nos quais vivem ou com os quais de alguma forma se 
relacionam. Adquirem importância para os gestores públicos, 
principalmente os envolvidos nos setores mais diretamente ligados 
à proteção ambiental e ordenamento territorial, à medida que 
são encarados como diagnóstico e conjunto de expectativas da 
população mais próxima das áreas as quais se pretende manejar 
racionalmente.

Segundo Vestena e colaboradores (2004), a noção de 
percepção ambiental pode ser entendida como a visão subjetiva 
dos sujeitos sobre o ambiente, oriunda do acúmulo de experiências 
pessoais na relação com o meio, as quais são orientadoras de 
suas ações no espaço. Tal definição possui estreita relação com 
o enunciado por Tuan (1980), um dos precursores no esforço de 
sistematização dos conhecimentos sobre percepção ambiental que, 
para além de Vestena e colaboradores (2004), atribui também um 
ativo papel à formação cultural dos indivíduos em sua percepção 
ambiental.

Assim, o estudo adota como definição para percepção 
ambiental o seguinte enunciado: percepção ambiental é o 
resultado do cruzamento dos estímulos ambientais recebidos 
pelo aparelho sensorial humano com suas concepções subjetivas 
acerca de seu mundo. Toda ação humana sobre o ambiente é 
mediada por sua percepção deste, da mesma forma que todos 
os fenômenos ambientais, naturais ou não, são percebidos pelos 
sentidos, apreendidos culturalmente e são capazes de modificar o 
entendimento de um indivíduo ou grupo sobre a natureza.

Porém, se é verdade o fato de ser impossível separar 
valores, atitudes e condutas ambientais derivadas da percepção 
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ambiental no momento de elaboração dos planos de gestão 
ambiental, também é verdade o fato de não serem os valores, 
atitudes e condutas ambientais dos grupos mais diretamente 
afetados por tais planos a figurarem em suas diretrizes. Santos 
(2004) possui uma contundente opinião sobre a participação 
popular na elaboração dos processos de gestão ambiental, sendo 
classificada por esta autora como “simplista e amadora”.

Portanto, se são intrínsecos à gestão ambiental e a seus 
instrumentos, os valores, crenças, atitudes e condutas ambientais 
considerados nesta etapa devem ser, como forma de garantir 
sua maior eficácia e justiça social, aqueles oriundos dos grupos 
sociais mais diretamente afetados por sua implementação. No caso 
específico do Projeto de Lei da Área de Preservação e Recuperação 
dos Mananciais do Alto Juquery, torna-se mais importante ainda a 
comparação entre o instrumento criado e a percepção ambiental da 
população a ser mais diretamente por ele afetada, visto o histórico  
de tecnicismo exacerbado e autoritarismo marcante nas legislações 
de mananciais anteriores à sua criação.

metodologIa

 Antes de serem apresentados os procedimentos  
metodológicos empregados para realizar o estudo da percepção 
ambiental dos habitantes da Área de Influência do Reservatório 
Paiva Castro, estes terão seus componentes mais relevantes 
brevemente revisados visando sanar possíveis dúvidas ou confusões 
existentes sobre suas concepções. 

No presente estudo foi utilizada a compreensão de 
pesquisa qualitativa enunciada na obra de Flick (2004). A escolha 
da metodologia de trabalho recaiu sobre este autor devido ao fato 
deste possuir uma leitura da pertinência de utilização da pesquisa 
qualitativa bastante afinada com as justificativas encontradas para 

o emprego da percepção ambiental como fonte de análises para 
avaliação de instrumentos de gestão ambiental encontradas na 
literatura.

Ao exigir a existência de conhecimento teórico anterior, 
a pesquisa qualitativa descrita por Flick nega a necessidade da 
formulação de hipóteses, deixando livre o trabalho do pesquisador 
para a consecução de seu resultado, não lhe forçando obter 
uma resposta para sua questão central capaz de se encaixar em 
suposições previamente levantadas.  Ao buscar o resultado e 
exprimí-lo de forma não quantificada, fica o pesquisador obrigado 
a interpretar e formatar claramente para comunicação todas as 
informações obtidas em seu trabalho de coleta de dados. Junto 
com a não quantificação dos resultados outras duas peculiaridades 
deste modo de produzir conhecimento sobre a sociedade ajudam a 
definir a compreensão expressa no presente trabalho sobre pesquisa 
qualitativa, a saber: os procedimentos de coleta e interpretação 
dos dados e sua consequente transformação em informação.

A coleta de dados em pesquisa qualitativa, para Chizzoti 
(2006), deve envolver uma estreita relação entre o pesquisador e 
as pessoas, locais e fatos pesquisados e somente dessa maneira 
pode-se depreender os significados visíveis e latentes do objeto 
em estudo. O investigador científico que se propõe a utilizar 
métodos de pesquisa qualitativa em seu trabalho, deve sempre 
abordar o objeto de estudo consciente de seu papel ativo também 
durante a coleta de dados.  No caso específico dos trabalhos de 
percepção ambiental, isto quer dizer que cada pessoa selecionada 
para participar da pesquisa deve ser abordada de uma maneira 
única, com intuito de estimulá-la a refletir mais sobre o ambiente 
na qual vive e relatar informações novas, pensadas por ela durante 
o diálogo.

A grounded theory foi o procedimento adotado para 
análise dos dados obtidos, sendo esta uma das metodologias 
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interpretativas em maior evidência atualmente entre os 
pesquisadores praticantes da pesquisa qualitativa (CHIZZOTI, 
2006). Para atingir a formulação da teoria, o praticante desta 
abordagem precisa executar algumas rotinas essenciais caso 
realmente seu objetivo seja elaborar conhecimento científico de 
maneira rigorosa. Inicialmente, o pesquisador deve estar atento 
para a necessidade de empreender as rotinas desta metodologia 
de maneira circular e concomitante, caso contrário não atingirá a 
teoria de maneira satisfatória (FLICK, 2004). Amostragem teórica, 
codificação teórica, e redação da teoria são as três rotinas básicas 
desta abordagem.

 A partir de um conhecimento prévio sobre o fenômeno a 
ser estudado e de posse de conhecimentos anteriores e suposições 
sob quais condições o fenômeno objeto de estudo sofre variações, 
o pesquisador deve iniciar a coleta e análise de dados buscando 
encontrar a maior variedade possível de respostas para suas 
perguntas. 

 Terminada a fase de coleta de dados inicia-se então a 
amostragem teórica. Esta fase consiste no processo pelo qual o 
autor vai definindo as informações a serem  incluídas na pesquisa 
(FLICK, 2004). Em pesquisas de percepção ambiental as 
escolhas podem recair sobre informações obtidas de pessoas ou 
grupos de pessoas. Isso ocorre devido ao fato da grounded theory 
fundamentar-se não na busca por representatividade numérica dos 
grupos sociais objeto da pesquisa, e sim na representatividade das 
variações e tipicidades do fenômeno em estudo (FERNANDES e 
MAIA, 2002). 

A fase de coleta de dados é terminada quando os novos 
dados coletados pelo pesquisador não revelam mais nenhuma 
variação do fenômeno, havendo constante repetição nos dados 
obtidos. No caso das pesquisas de percepção ambiental, é 
característico neste momento encontrar respostas repetidas 

pelos participantes das entrevistas. Esse momento é chamado 
de saturação teórica (FLICK, 2004). Quando a saturação teórica 
é atingida, o pesquisador não agrega mais informações a seu 
estudo podendo então encerrar sua coleta sem preocupar-se com a 
representatividade numérica de seu universo amostral. 

 Atingida a saturação teórica, o pesquisador passa à fase 
de análise e interpretação dos dados propriamente dita, fase esta 
chamada de codificação teórica, ou seja, o processo no qual se 
desenvolve a análise dos dados coletados e selecionados após a 
fase de amostragem teórica. É nesta rotina da grounded theory 
que o pesquisador executa as maiores intervenções nos futuros 
resultados da pesquisa através de exercícios de abstração e 
complexificação dos dados obtidos. 

 A construção da teoria se dá depois de atingido o momento 
da saturação teórica. Caso tenham sido respondidas as perguntas 
geradoras da pesquisa pode-se dar por encerrado o processo 
investigativo. Em caso contrário, o pesquisador deve retornar ao 
trabalho buscando compreender em qual momento o fenômeno 
estudado ocultou-se e não pôde ser revelado. Independentemente 
do resultado alcançado, o pesquisador deverá fazer uma avaliação 
crítica sobre seu processo de pesquisa quando finalizada a 
elaboração da teoria. 

 Para obter conhecimento sobre o Reservatório Paiva 
Castro, sua importância e as características de sua área de 
entorno, foi realizado trabalho exploratório de aproximação com a 
área objeto desta pesquisa envolvendo três etapas: levantamento 
bibliográfico; análise de imagens de satélite e fotografias aéreas 
da região e visitas a campo; e troca de experiências com outros 
pesquisadores envolvidos no desenvolvimento de trabalhos na 
região.
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 Com vistas a verificar as informações colhidas no 
levantamento bibliográfico e na análise das imagens de satélite 
realizou-se uma visita a campo orientada a conhecer as 
características da população ocupante do entorno do Reservatório 
Paiva Castro e Canal do Juquery. As conversas com outros 
pesquisadores com atividades na área também contribuíram 
neste exercício de confirmação das descobertas feitas por meio da 
análise de informações secundárias.

 Realizada uma primeira aproximação com a área na qual 
seria realizada a pesquisa sobre a percepção ambiental foi iniciada 
a confecção do roteiro de entrevista contendo as perguntas a serem 
feitas aos habitantes da região. Uma vez elaborado o roteiro de 
entrevista, foi realizado um teste em campo, com um total de seis 
entrevistados. Dos aprendizados obtidos com este experimentação 
em campo foi elaborado um segundo roteiro de entrevista, utilizado 
durante o processo de coleta de informações. 

 De posse do roteiro de entrevistas e das informações 
sobre o entorno do Reservatório Paiva Castro e do Canal do 
Juquery definiram-se os locais nos quais seriam realizadas as 
entrevistas. A definição destas áreas orientou-se basicamente 
por duas premissas: buscar a maior variação ambiental possível 
e englobar entre os entrevistados as pessoas com maior contato 
com o Reservatório Paiva Castro e o Canal do Juquery. Ao buscar 
estas pessoas orientou-se a pesquisa para as áreas no entorno 
dos referidos corpos hídricos, sendo privilegiada a área na qual o 
contato visual com o reservatório e/ou o canal estivesse presente. 
A área definida para a realização das entrevistas passou a ser 
chamada então de Área de Influência do Reservatório Paiva Castro 
e Canal do Juquery.

 Para atender ao critério de busca pela maior variação 
ambiental possível dentro da Área de Influência do Reservatório 
Paiva Castro e Canal do Juquery utilizou-se do conhecimento, obtido 

previamente em campo, sobre a variação no padrão construtivo das 
edificações para definir três áreas com características ambientais 
diferentes para a realização das entrevistas. Estas três áreas 
foram denominadas da seguinte maneira: Áreas de alto padrão 
construtivo; Áreas de médio padrão construtivo; Áreas de baixo 
padrão construtivo. 

 As entrevistas foram divididas de acordo com a 
disponibilidade de pessoas presentes em cada uma das áreas nas 
quais foram aplicados os questionários, foi definido previamente 
que deveria ser buscada uma variação do perfil dos entrevistados, 
procurando em cada uma das áreas, conversar com indivíduos de 
sexo e idade diferentes. 

 Foram realizadas sete entrevistas na Área de médio 
padrão construtivo, cinco na Área de alto padrão construtivo, e 
seis na Área de baixo padrão construtivo. Os entrevistados eram 
abordados nos portões de suas residências, informados sobre os 
motivos de realização da entrevista e consultados quanto à sua 
disponibilidade para participar da pesquisa.

 Após realizadas as entrevistas, estas foram interpretadas 
visando determinar a amostragem teórica a ser incluída no trabalho. 
A interpretação foi executada reproduzindo-se as entrevistas 
gravadas com o intuito de observar se a saturação teórica havia 
sido atingida no universo de entrevistas disponível. 

 Seguindo o esquema interpretativo da grounded theory, a 
fase seguinte à coleta e preparação das informações foi a fase da 
codificação teórica. No presente trabalho esta fase foi realizada 
da seguinte maneira: foram transcritas as respostas das dezesseis 
entrevistas selecionadas para fazer parte do trabalho. Após a 
transcrição, as respostas  recebiam uma classificação (rótulo de 
classe) de acordo com o enquadramento da percepção ambiental 
do indivíduo para o assunto sobre o qual estava sendo consultado. 
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 Seguindo o esquema interpretativo da grounded theory, a 
fase seguinte à coleta e preparação das informações foi a fase da 
codificação teórica. No presente trabalho esta fase foi realizada 
da seguinte maneira: foram transcritas as respostas das dezesseis 
entrevistas selecionadas para fazer parte do trabalho. Após a 
transcrição, as respostas  recebiam uma classificação (rótulo de 
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Após todas as respostas serem enquadradas em uma classe, as 
respostas às mesmas perguntas foram agrupadas. Terminado 
esse trabalho tinha-se em mãos um conjunto de cinquenta e nove 
classes, formando-se então um número de categorias, que tornava 
possível o início da redação da teoria.

resultados e dIscussão

 Quando comparada às legislações de mananciais criadas 
na década de 1970, a legislação atual (Lei estadual 9866/1997) e o 
projeto de lei específico da APRM – Alto Juquery contêm diversos 
avanços que permitem a participação social, e a consequente 
inserção da percepção ambiental e dos anseios da população tanto 
na formulação da legislação quanto no gerenciamento da APRM – 
Alto Juquery. Porém, a existência das estruturas e da possibilidade 

normativa da participação não foram suficientes para garantir 
ao projeto de lei APRM – Alto Juquery uma expressão mais 
contudente dos anseios da população.

Quanto aos resultados das entrevistas realizadas na Área 
de Influência do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery, 
salientam-se que em nenhum dos aspectos centrais da percepção 
ambiental dos habitantes foram encontradas grandes divergências 
entre os entrevistados oriundos das diferentes áreas de realização 
das entrevistas. Das entrevistas depreende-se que os habitantes 
daquele recorte espacial gostam de residir no local, sendo possível 
que parte da predileção pelo local se deva à presença dos corpos 
hídricos e de seus ecossistemas associados. As amenidades 
trazidas pela presença dos corpos hídricos (beleza cênica, maior 
cobertura vegetal entre outras) foram citadas como motivos para 
tornar o local aprazível para os habitantes.

 

Também foi observado que a percepção ambiental dos  Habitantes 
envolve os problemas ambientais encontrados na área objeto. 
Estes problemas, porém, são mais relacionados com estruturas 
urbanísticas e serviços públicos do que com degradações aos 
ecossistemas. Junto à existência de problemas ambientais no 
conjunto da percepção ambiental dos habitantes foi possível 
observar que estes vêem os corpos hídricos como elementos a serem 
preservados, apesar de ter ficado patente o pouco esclarecimento 
destes cidadãos de como seria a melhor forma de preservar 
osrecursos hídricos. 

 A destinação adequada dos resíduos sólidos foi a única 
prática relatada pelos habitantes da área objeto como prática 
adotada para a proteção dos corpos hídricos. Além de única prática 
citada, a destinação correta dos resíduos sólidos foi relatada por 
todos entrevistados. Disto é possível depreender que os habitantes 
da Área de influência do Reservatório Paiva Castro e Canal do 
Juquery percebem a gestão dos resíduos sólidos como principal 
prática de proteção ambiental capaz de ser executada por eles.

 Dentre os aspectos da percepção ambiental dos habitantes 
da Área de Influência do Reservatório Paiva Castro observados 
nesta pesquisa, chamou atenção o fato destes não atribuírem 
grande relevância à legislação ambiental ou então demonstrarem 
desconhecimento desta. O fato da Lei de Proteção e Recuperação 
dos Mananciais não ter sido citada em nenhum momento da 
pesquisa cria espaço  para a discussão sobre a relação da 
legislação ambiental com os habitantes de uma dada região. Ainda 
no aspecto da regulação ambiental, também causa estranheza o 
fato dos agentes dos órgãos executores das políticas ambientais 
não serem citados em nenhum momento pelos habitantes da área 
objeto. Foi constatada também a inexistência, entre os elementos 
da percepção ambiental dos habitantes da área objeto, da relação 
entre uso do solo e preservação dos recursos hídricos. O fato do 
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disciplinamento do uso do solo não  ter a mesma relevância na 
legislação que na percepção ambiental dos habitantes da Área de 
Influência do Reservatório Paiva Castro pôde ser atribuído a dois 
fatores. Em primeiro lugar, a pouca clareza por parte dos habitantes 
entrevistados sobre a relação entre o uso do solo e a proteção dos 
recursos hídricos e, em segundo lugar, a concepção do ambiente 
urbano como lócus não privilegiado da preservação ambiental. Se 
por um lado as relações uso do solo e recursos hídricos não estão 
bem sedimentadas na percepção ambiental destes habitantes, 
por outro lado estes têm uma sensibilidade muito grande às 
degradações ambientais ocorridas nos ecossistemas associados aos 
corpos hídricos da área objeto.

  Do relacionamento da percepção ambiental dos habitantes 
da Área de Influência do Reservatório Paiva Castro com o exposto 
no projeto de lei APRM – Alto Juquery foi possível depreender que 
existem pontos nos quais é possível verificar bastante consonância 
entre a nova legislação e a percepção ambiental dos habitantes e 
outros pontos nos quais estas duas não estão próximas. Os principais 
pontos de consonância são a predileção pelas poucas alterações 
nas configurações urbanas atuais e o crescimento das estruturas de 
saneamento básico, enquanto o principal ponto de afastamento é 
a importância atribuída ao uso do solo para proteção dos recursos 
hídricos. Ao atribuir grande importância ao disciplinamento do 
uso do solo, o projeto de lei APRM – Alto Juquery pôs em risco 
seu potencial de proteção aos recursos hídricos da região devido 
ao afastamento causado em relação ao ideário da população acerca 
do meio ambiente.

 Pelo exposto, considera-se que é pertinente que os 
métodos de participação social empregados durante o processo de 
criação do referido projeto de lei sejam revistos, uma vez que estes 
não foram suficientes para garantir a total expressão do ideário 
popular. 

conclusões

 O presente trabalho concluí que a percepção ambiental 
e as expectativas em relação ao meio ambiente da população 
residente na área de influência do reservatório Paiva Castro se 
fazem presente no projeto de lei da APRM – Alto Juquery apenas 
parcialmente. Esta parcialidade deve-se ao já citado afastamento 
entre a legislação e o ideário da população acerca do meio 
ambiente causado, principalmente, pelo enfoque excessivo do 
projeto de lei no disciplinamento do uso do solo. Este enfoque 
ainda pode acarretar duas consequências advindas da predileção 
pelas medidas de controle do uso do solo como maneira de evitar 
a degradação dos recursos hídricos: o não entendimento pela 
população da importância da legislação criada e pela dificuldade 
de fiscalização pela administração pública dos dispositivos 
presentes no projeto de lei.

 Julga-se pertinente a revisão do excessivo enfoque dado 
ao controle do uso do solo como medida de proteção aos recursos 
hídricos. Ainda que reconhecida como medida eficaz para evitar a 
degradação dos recursos hídricos, sua aplicação pelo poder público 
não é tarefa trivial. A insistência nas ações de disciplinamento do 
uso do solo faz com que a administração pública perca eficiência, 
uma vez que empenha recursos em medidas pouco efetivas para 
proteção dos recursos hídricos. Como formas alternativas de evitar 
a degradação dos recursos hídricos podem ser citadas as ações de 
educação ambiental, a universalização do saneamento ambiental, 
o estímulo à busca de alternativas locacionais para atividades 
residenciais ou não, dentre outras.
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Resumo

É indiscutível a necessidade 
de se fazer a gestão da água. 
Nesse caso dois fatores devem 
ser considerados: qualidade e 
quantidade. Portanto, deve-se o 
pensar primeiro nos tipos de uso 
desse recurso e, em seguida, em 
acesso a ele e em sua distribuição. 
O desequilíbrio destes fatores pode 
gerar disputas ou conflitos. Quando 
isso acontece há necessidade de 
buscar a resolução dessas disputas 
ou conflitos e a governança tem se 
mostrado uma das mais eficientes, 
pois chama a participar das nego-
ciações os diversos atores envol-
vidos.  Nas bacias internacionais 

AbstRAct

There is no way to avoid discuss-
ing water management. Two points 
are due to the water management: 
quality and quantity. Therefore, 
first it’s necessary to think about 
multiple water uses and then, in 
how to have access to water. When 
water use and access to water are in 
check it can cause disputes or con-
flicts. Once disputes and conflicts 
occur there is time to solve then 
and governance has been a way 
to resolution. Governance calls to 
the same table of discution sever-
al stakeholders. In transboundary 
water river basins, governance may 
happen among countries, but also 
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desse recurso e, em seguida, em 
acesso a ele e em sua distribuição. 
O desequilíbrio destes fatores pode 
gerar disputas ou conflitos. Quando 
isso acontece há necessidade de 
buscar a resolução dessas disputas 
ou conflitos e a governança tem se 
mostrado uma das mais eficientes, 
pois chama a participar das nego-
ciações os diversos atores envol-
vidos.  Nas bacias internacionais 

AbstRAct

There is no way to avoid discuss-
ing water management. Two points 
are due to the water management: 
quality and quantity. Therefore, 
first it’s necessary to think about 
multiple water uses and then, in 
how to have access to water. When 
water use and access to water are in 
check it can cause disputes or con-
flicts. Once disputes and conflicts 
occur there is time to solve then 
and governance has been a way 
to resolution. Governance calls to 
the same table of discution sever-
al stakeholders. In transboundary 
water river basins, governance may 
happen among countries, but also 
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among local stakeholders, such as 
municipalities and states. Gover-
nance is a relevant part of nego-
tiation process for disputes reso-
lution. Hydric governance brings 
its specificities and stakeholders 
join negotiation is an way to gov-
ernance, making the negotiation 
process effective.

Key words: water, water gover-
nance, transboundary water ba-
sins, paradiplomacy

transfronteiriças a governança 
pode acontecer entre os países e 
ainda entre os atores locais, como, 
por exemplo, as províncias, os es-
tados e os municípios. A relevân-
cia do processo de governança nes-
sas bacias é parte do processo de 
negociação. A governança hídrica 
traz suas pecualiaridades, dentre 
elas a articulação entre os diver-
sos atores consolida-se como um 
instrumento para sua efetivação e 
tornando esse processo mais fluído 
e mais eficiente nesta bacia. 

Palavras-chave: água, governan-
ça da água, bacias hidrográficas 
transfronteiriças, paradiplomacia.

Introdução

Este artigo é resultado de tese de doutorado denominada 
“O desafio da governança nas bacias hidrográficas transfronteiri-
ças internacionais: um olhar sobre a bacia do rio da Prata”, defen-
dida no PROCAM/IEE/USP em 2012.

A água é um recurso finito dotado de valor econômico, 
sendo que  qualidade e quantidade são dois fatores a serem 
gerenciados pelos países ou pelas regiões onde a água é acessível. 
A distribuição e o acesso à água podem dar poder a um país ou a 
determinada região. 

Diferentes tipos de disputas pela água acontecem em 
diversas regiões do planeta, em especial naquelas onde há 
escassez e dificuldade de acesso a este recurso natural, seja acesso 
para chegar até a água ou para comprá-la. Nessas regiões quem 
tem água tem poder. Daí a tão comentada crise pela água e as 
suposições de possíveis guerras.

A relação entre pessoas e água é direta, tanto é que 
aproximadamente quarenta por cento da população mundial vive 
em bacias fluviais ou lacustres que compreendem dois ou mais 
países, as bacias transfronteiriças. Num total 145 Estados tem 
parte de seus territórios nas bacias transfronteiriças, sendo que 30 
deles tem seu território totalmente inserido nestas bacias. Além 
disso, cerca de dois bilhões de pessoas no mundo dependem de 
águas subterrâneas, que inclui cerca de trezentos sistemas de 
aquíferos transfronteiriços (UN WATER, 2008 in Cibim, 2012).

Nas bacias transfronteiriças acontece a inter relação entre 
as populações de diferentes países, criando interdependência 
hidrológica, social e econômica entre elas. Essa é a razão pela qual o 
processo de governança nas bacias internacionais transfronteiriças 
se torna tão relevante. A governança é parte do processo de 
negociação quando há disputa ou mesmo antes dela acontecer. A 
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governança pode ser considerada como um instrumento preventivo 
dos conflitos. No entanto, caso eles ocorram, poderão ser resolvidos 
por meio da participação dos diversos atores, atuantes nas diversas 
escalas geográficas (regional, nacional e subnacional). 

Assim, a governança hídrica é estratégica para solução 
de disputas pela água em bacias transfronteiriças, pois fortalece a 
gestão integrada e compartilhada dos recursos hídricos ao considerar 
o uso racional e equitativo da água, gerar responsabilidades entre 
os atores, garantir o acesso à água limpa e o uso múltiplo. 

 A bacia hidrográfica internacional transfronteiriça: 
recurso hídrico compartilhado gera a responsabilidade ambiental 
compartilhada

A bacia hidrográfica é uma região ou uma área formada por 
um exutório principal para onde são drenados diversos rios (Press et 
al., 2008). Além das características geomorfológicas e hidrológicas 
que compõem a bacia existem também as características antrópicas 
que precisam ser consideradas.

 Quando a bacia passa a sofrer impactos que podem ser 
entendidos como tensões, estas resultam da ocupação territorial, 
do uso do solo, da degradação ambiental e do uso dos recursos 
naturais. Ou seja, é o homem se apropriando da bacia, ocupando 
seu espaço (Press et al., 2008).

 A ocupação antrópica da bacia hidrográfica gera a 
necessidade de pensar nesta região ou área como uma unidade 
territorial passível de organização, ordenamento, regramentos, 
gestão e governança.

 A bacia hidrográfica transfronteiriça como unidade terri-
torial tem a escala internacional como aquela que integra a gestão 
compartilhada das águas transfronteiriças pois envolve dois ou 
mais países, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas (Ribei-
ro, 2009). 

 Pode-se entender que a governança das águas 
internacionais como nacionais por meio de bacias hidrográficas 
depende de uma concepção política descentralizadora. Portanto, 
quando analisado o tema da soberania sobre os recursos hídricos 
internacionais transfronteiriços, vale observar que a obrigação 
de se evitar a poluição e danos a espaços internacionais são 
comuns e compartilhados. Se a bacia hidrográfica internacional 
transfronteiriça é considerada uma unidade territorial que 
ultrapassa a escala nacional, ela poderá ser considerada um 
espaço internacional comum. Comum para os países, estados ou 
províncias e municípios que a integram.

 Neste sentido, não há que falar em ignorar a soberania de 
cada Estado integrante dentro de seu território cada Estado é sobe-
rano para elaborar suas próprias regulamentações, mas quando se 
trata do espaço internacional comum, a responsabilidade de cada 
um deverá ser ampliada para abranger toda a unidade territorial.  

 Assim, cada Estado deverá observar sua regulamentação 
interna considerando que compartilha o recurso hídrico. A gestão 
da água deve ser de cada Estado, mas as ações tomadas em nome 
de sua soberania não poderão causar dano ou impactar de maneira 
negativa o recurso natural que é compartilhado com seus vizinhos. 
Isso faz parte do processo de governança hídrica e da gestão com-
partilhada.

Nas bacias transfronteiriças, a soberania é uma questão 
de gestão dos recursos hídricos de maneira a manter os direitos 
e obrigações de cada Estado, considerando sua responsabilidade 
para com os Estados lindeiros. Assim, poder-se-ia dizer que a 
soberania na bacia é individual e múltipla, pois há partilha de 
responsabilidade e partilha de benefícios pelo uso múltiplo da 
água.
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resolução de dIsputas nas bacIas transfronteIrIças InternacIonaIs: 
contextualIzação e sIstematIzação de casos concretos

Para que a gestão hídrica aconteça, a governança deve 
ocorrer antes e durante o processo de negociação. A governança 
deve ser um exercício de criatividade e bom senso, no qual os 
atores participam e no qual, ao fim, é possível obter uma solução 
para a disputa. Assim, resolvida a disputa, o processo de gestão 
terá início.

 A discussão sobre a resolução de disputas numa bacia 
transfronteiriça envolve atores diversos com interesses diversos e 
divergentes. Tem-se, assim, uma situação delicada que requer a 
busca de mecanismos, instrumentos e formas de diálogo específi-
cas.

  Na gestão de uma bacia internacional, um dos objetivos é 
o alcance da resolução da disputa e, em alguns casos, a cooperação 
entre os países ribeirinhos. Nesses casos, a solução de disputas 
poderá se dar caso a caso. Observa-se que as situações particula-
res levam a ajustes parciais entre as partes envolvidas, o que não 
deixa de ser uma fonte de instabilidade política, mas também é 
um exercício de governança, dado que mobiliza os países afetados 
(Ribeiro, 2009).

 Para que os objetivos de resolução de disputas sejam 
atendidos podem ser aplicados os seguintes princípios de direito 
internacional relacionados à água: cooperação internacional; 
utilização razoável e equitativa dos recursos; proibição de dano 
substancial ou sensível ao meio; desenvolvimento sustentável; 
participação pública; informação e a responsabilidade comum, 
porém diferenciada na medida em que há diferenças entre os 
países à montante e à jusante. 

 Padrões regulatórios definidos e rígidos não dão conta 
da complexidade ambiental de uma bacia transfronteiriça 
internacional. Diante dessa situação e em resposta à crise de 
competência do Estado para tratar dessas questões, observa-se 
que um novo estilo de governança. 

 Em cada bacia deve ser analisada a situação específica, já 
que apesar de existirem diversos acordos multilaterais que tratam 
da água, não há uma convenção internacional que regulamente 
este tema (RIBEIRO, 2008). 

 Ao considerar a possibilidade de resolução de disputas 
pelo caso concreto, pode-se verificar a situação de algumas bacias 
hidrográficas internacionais transfronteiriças no mundo. No estudo 
realizado por Wolf et al. (2003) fica demonstrada que a situação 
dessas bacias é mais de cooperação e disputas solucionadas do 
que de manutenção de conflitos. A probabilidade e a intensidade 
de disputa aumentam à medida que a taxa de mudança dentro de 
uma bacia excede a capacidade institucional para absorver essa 
mudança (WOLF et al., 2003). 

 Estudos pontuais relacionados às situações de resolução 
de disputas em algumas bacias transfronteiriças internacionais em 
diferentes regiões do mundo foram realizados pelo grupo de estudos 
do Programa de Gestão e Transformação de Conflitos da Águas 
do Instituto de Águas e Bacias Hidrográficas da Universidade 
Estadual de Oregon1, nos Estados Unidos. Nesses estudos, a 
intenção dos pesquisadores foi demonstrar a possibilidade de 
resolução das situações de conflito, em determinado período de 
tempo, por meio da gestão e da governança. Como consequência, 

1. Este Programa possui uma base de dados denominada The Transboundary 
Freshwater Dispute Database (TFDD), na qual podem ser encontradas informa-
ções preciosas sobre as disputas em bacias hidrográficas internacionais trans-
fronteiriças. Essa base de dados pode ser considerada um instrumento de ges-
tão hídrica. Program in water conflitc management and transformation. Institute 
of water and watersheds. Oregon State University. Informações disponíveis em: 
http://www.transboundarywaters.orst.edu/. Acesso em: 22 jul. 2011
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foram apresentadas as lições aprendidas e as soluções criativas 
para cada bacia estudada à época em que aconteceram. 

sIstematIzação dos casos concretos

Das lições aprendidas por meio dos casos estudados, é 
possível observar que algumas questões se repetem: (i) a cooperação 
foi alcançada, em maior ou menor grau de complexidade; (ii) a 
participação dos Estados ribeirinhos e da população no processo 
de tomada de decisão facilitou as negociações e a resolução das 
disputas; (iii) o planejamento das ações durante as negociações 
facilitam a resolução de disputas.

 Em graus diferentes, em cada uma das bacias apresenta-
das a participação foi um meio fundamental de institucionalizar 
relações mais diretas, flexíveis e transparentes. Essas relações re-
forçaram laços de solidariedade num contexto de pressão social e 
reconheceram os direitos dos cidadãos e os interesses dos Estados 
ribeirinhos (JACOBI, 2006).

 Houve, ainda, uma polarização política em direção a ci-
dadania ativa. Uma vez resolvida a disputa e iniciado o processo 
de gestão hídrica, em especial nos casos das bacias do Danúbio e 
do Mekong, foram criados instrumentos para o monitoramente per-
manente da ordem estabelecida por meio dos Tratados e da gestão 
destes.

A apresentação das informações e resultados dos estudos 
foi sistematizada pela autora na Tabela 1, tendo sido escolhidos 
como exemplos os casos dos rios: Danúbio (WOLF e NEWTON, 
2008a); Nilo (WOLF e NEWTON, 2008b); Salween (WOLF e 
NEWTON, 2008c), da Prata WOLF e NEWTON, 2008d); Mekong 
(WOLF e NEWTON, 2008e) e Ganges (WOLF e NEWTON, 
2008f)2.
2. A tabela completa poderá ser visualidade em http://www.iee.usp.br/bibliote-
ca/producao/2012/Teses/Tese%20Juliana%20Cibim_Revisada.pdf, acesso em 
24.jul.2013

consIderações fInaIs

 No tangente à dimensão hidrogeográfica, as unidades ter-
ritoriais são analisadas enquanto unidades de gestão administra-
tiva e política, que sobrepõem os limites políticos e físicos dos 
países que a integram, desenhando as escalas geográficas: globais, 
regionais e locais. Neste cenário e com a interferência antrópica, a 
bacia passa a sofrer impactos que podem evoluir para disputas ou 
conflitos. Esta ocupação da bacia hidrográfica faz com que a orga-
nização, o ordenamento territorial, os regramentos, a governança e 
a gestão aconteçam.

 Observa-se que os objetivos comuns em uma bacia hidro-
gráfica internacional transfronteiriça são: 
	 •	 o	uso	equitativo	e	razoável	da	água;	
	 •	 a	manutenção	dos	usos	múltiplos	dos	recursos	hí-
dricos; 
	 •	 a	garantia	de	qualidade	e	quantidade	de	água	boa	
com a finalidade de evitar a escassez; assegurando a justa distri-
buição e a obrigação de não causar danos transfronteiriços; 
	 •	 a	articulação,	a	conexão	e	a	cooperação	entre	os	
diversos atores (das diferentes escalas); 
	 •	 um	processo	de	negociação	planejado	e	produti-
vo; 
	 •	 a	governança	participativa,	criativa	e	baseada	em	
bom senso; e 
	 •	 a	gestão	compartilhada	e	 integrada	 formada	por	
instrumentos e procedimentos bem definidos.

 A bacia hidrográfica como unidade territorial traz à tona 
a discussão sobre a soberania dos Estados que a integram e de 
como fica esta questão nos rios fronteiriços ou transfronteiriços. 
Importante ressaltar que se trata de uma região na qual o recurso 
natural é compartilhado (no caso o rio fronteiriço) e, neste sentido, 
a responsabilidade é comum.



foram apresentadas as lições aprendidas e as soluções criativas 
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sIstematIzação dos casos concretos
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Também é consenso que o uso do recurso hídrico gera interesses 
comuns e divergentes, regionais e individuais para cada Estado 
integrante desta unidade territorial. Essa situação gera um jogo de 
poder e questiona a soberania de cada país. A soberania sobre os 
recursos hídricos internacionais transfronteiriços deve observar a 
obrigação de evitar a poluição transfronteiriça e a de evitar danos a 
espaços internacionais comuns. Assim, cabe a cada Estado obser-
var o contexto da bacia hidrográfica internacional transfronteiriça 
ao elaborar sua regulamentação interna. A soberania na bacia é 
individual e também múltipla ou coletiva, pois existe partilha de 
responsabilidade de gestão e partilha de benefícios pelo uso múl-
tiplo da água.

Neste cenário de integração, no qual o recurso hídrico é, de fato, 
compartilhado e no qual os processos de negociação e de gover-
nança hídrica são participativos, têm-se desenhada uma possibili-
dade interessante de resolução de disputas, tensões e conflitos. A 
resolução de disputas pela água traz um desafio para a governança 
hídrica: a relação entre os atores diversos que acontece em uma 
configuração territorial delimitada hidro-geograficamente, as ba-
cias hidrográficas. 

Nos casos apresentados, diversas foram as lições aprendidas. De-
las pode-se perceber que a cooperação foi alcançada, em maior ou 
menor grau de complexidade; a participação dos Estados ribeiri-
nhos e da população no processo de tomada de decisão facilitou 
as negociações e a resolução das disputas; e o planejamento das 
ações durante as negociações facilitaram a resolução de disputas. 
Esses são os objetivos de governança em uma bacia hidrográfica 
internacional transfronteiriça.

Observa-se que o planejamento das ações facilita o processo de 
negociação. A participação torna o processo transparente e asse-
gura o sucesso da governança. Isto implica no estabelecimento de 

um pacto de governança. Seguindo neste caminho, as disputas, 
tensões ou conflitos podem ser solucionados. Neste pacto de go-
vernança, a cooperação pode ou não ser o objetivo final em proces-
so de negociação ou de resolução de conflito. Todavia, norteia as 
ações durante o processo de governança. 

Também pode-se afirmar que paísesque cooperam,em geral o fa-
zem em torno do tema da água; e os paísesque em geral disputam, 
também o fazem pela água. Mas verificou-se nos exemplos apre-
sentados que existem mais casos de cooperação nas bacias inter-
nacionais transfronteriças do que de conflito.

A governança hídrica envolve um processo complexo e possível, 
mas também representa um avanço para a gestão compartilhada, 
integrada e cooperativa entre os atores.

Afinal de contas, a água ignora barreiras políticas, invade a classi-
ficação institucional e escapa às generalidades legais...

E como “o rio não quer ir a nenhuma parte, ele quer é chegar a ser 
mais grosso, mas fundo” (João Guimarães Rosa em Grande Sertão: 
Veredas, p. 397).
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O acordo sobre o Aquífero Guarani: razões, 
avanços e limitações

Pilar Carolina Villar

Wagner Costa Ribeiro

Resumo

O Acordo sobre o Aquífero Gua-
rani foi assinado em 2 de agosto 
de 2010, pela Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai. Esse é o úni-
co acordo internacional celebrado 
para um aquífero transfronteiri-
ço em um contexto de prevenção. 
Dessa forma o presente trabalho 
pretende analisar que pretende 
avaliar que fatores teriam contri-
buído para a sua assinatura e como 
esse acordo foi estruturado pelos 
países. A metodologia utilizada é 
a análise qualitativa dos documen-
tos jurídicos internacionais, da li-
teratura existente e dos relatórios 
produzidos pelo Projeto Sistema 
Aquífero Guarani (PSAG). Esse 
acordo foi motivado por diversos 
fatores, dentre eles destaca-se a 

AbstRAct

The Guarani Aquifer Agreement 
was signed in August, 2, 2010, by 
Argentina, Brazil, Paraguay and 
Uruguay. This is the only inter-
national agreement celebrate in a 
precautionary context. So the pre-
sent paper intends to analyze whi-
ch factors have contributed to its 
signature and how this agreement 
was structured. The methodology 
used is the qualitative analysis of 
juridical international documents, 
the literature and the reports from 
the Guarani Aquifer System Pro-
ject (GASP). Despite this Agre-
ement has included the water 
international law principles and 
obligations, it presents loopholes 
that can compromise its effective-
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realização do (PSAG). Apesar do 
acordo ter retomado os princípios 
e obrigações de direito internacio-
nal das águas doces, ele apresenta 
lacunas que podem prejudicar sua 
efetivação. Tais lacunas promovem 
a indagação se ele realmente será 
efetivado algum dia.

Palavras chave: Aquífero Gua-
rani, Acordo sobre o Aquífero 
Guarani, Direito Internacional das 
Águas Doces.

ness. These loopholes make to rise 
the question if this agreement will 
be implement someday.  

Key words: Guarani Aquifer, the 
Guarani Aquifer Agreement, Inter-
national Water Law

Introdução 

 O Acordo sobre o Aquífero Guarani foi assinado em 2 de 
agosto de 2010, pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Sua 
celebração se deu como um desdobramento do processo de coope-
ração iniciado na década de noventa por esses países (VILLAR, 
2012). Trata-se do primeiro instrumento conjunto assinado após 
a edição da Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 
nº 63/124, o Direito dos Aquíferos Transfronteiriços. Esse acordo 
retomou os princípios de direito internacional constantes na Con-
venção das Nações Unidas sobre o Direito relativo aos Usos dos 
Cursos de Água Internacionais para Fins Distintos da Navegação 
(Convenção de Nova York), ainda pendente de ratificação, e incor-
porou aspectos da Resolução ONU nº 63/124. 

 Sua assinatura se deu em um contexto de ausência de 
conflitos, o que embora recomendável, não é comum. A diploma-
cia preventiva se fundamenta “na premissa de que é mais fácil e 
barato prevenir disputas antes que elas aconteçam”. Porém, no 
caso das águas transfronteiriças, essa estratégia foi pouco utilizada 
pelos Estados diante das dificuldades de mobilizar interesses ou 
recursos na ausência do conflito (DELLI PRISCOLI; WOLF, 2009, 
p. 28). No caso dos aquíferos transfronteiriços, a assinatura de um 
tratado pautada pela ausência de conflito ou degradação é inédita. 

 Os tratados existentes ou em negociação para os aquí-
feros remetem às situações de conflito e/ou degradação, esse foi 
o caso do aquífero Franco-Suíço de Genebra, que se encontrava 
superexplorado; e das negociações para o Aquífero Arenito Núbia, 
Aquífero do Noroeste do Saara e o Aquífero Iullemeden, todos lo-
calizados em zonas áridas e semiáridas, com alto índice de estres-
se hídrico. A cooperação internacional geralmente é fruto de um 
contexto de crise hídrica, conflito ou pela ocorrência de um evento 
representativo como secas, inundações ou acidentes ambientais 
(DELLI PRISCOLI; WOLF, 2009). 
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 Sua assinatura se deu em um contexto de ausência de 
conflitos, o que embora recomendável, não é comum. A diploma-
cia preventiva se fundamenta “na premissa de que é mais fácil e 
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(DELLI PRISCOLI; WOLF, 2009). 



 

A idealização de um acordo para um aquífero transfronteiriço que 
não possui conflitos, por si só, já representou um avanço. Os países 
do aquífero Guarani deram origem há um novo paradigma de coo-
peração, já que pela primeira vez um aquífero foi alvo de um pro-
cesso de cooperação pautado pela prevenção (VILLAR; RIBEIRO, 
2011). Essa característica tornou esse acordo único, ainda que em 
universo empírico de tratados limitado. Porém, a exclusão de as-
pectos chave para o seu funcionamento e o fato dos Estados não 
o ratificarem compromete sua função. Dessa forma o presente tra-
balho, que resulta de Tese de Doutorado intitulada “A Busca pela 
Governança dos Aquíferos Transfronteiriços e o Caso do Aquífero 
Guarani” defendida em 2012 no Programa de Pós Graduação em 
Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, pretende ava-
liar que fatores teriam contribuído para a sua assinatura e como 
esse acordo foi estruturado pelos países. A metodologia utilizada é 

a análise qualitativa dos documentos jurídicos internacionais, 
da literatura existente e dos relatórios do Projeto Sistema Aquí-
fero Guarani (PSAG).

o SIStema aquífero GuaranI 

 O Sistema Aquífero Guarani (SAG), figura 1, se localiza 
no centro leste da América, majoritariamente na Bacia Geológica 
Sedimentar do Paraná. Ele ocupa uma área de 1.087.879 km2, que 
se estende pela Argentina (225.500km2); Brasil (735.918 km2), Pa-
raguai (71.700 km2), e Uruguai (45.000 km2) (OAS, 2009, p. 62). 
Trata-se de um aquífero poroso e confinado em aproximadamente 
90% de sua área total. 

Figura 1: O Sistema Aquífero Guarani e suas Zonas de Gestão / Fonte: World 
Bank/GWMATE, 2009.

 Este foi alvo de diversos projetos internacionais, dos 
quais se destacou o Projeto de Proteção Ambiental e Gerenciamen-
to Sustentável Integrado do Sistema Aquífero Guarani, também co-
nhecido como Projeto Sistema Aquífero Guarani. Com o avanço 
do conhecimento, percebeu-se que o embora seja uma estrutura 
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geológica contínua, suas características variam consideravelmen-
te. Conforme demonstra a figura 1, essa diversidade fez com que 
ele fosse dividido em cinco zonas de gestão: I – zona de recarga e 
descarga não confinada; II – zona de recarga coberta por basalto; 
III – zona confinada intermediária; IV – zona confinada profunda; 
e V zona confinada com água subterrânea salina (WORLD BANK/
GWMATE, 2009). 

 Os estudos apontaram que a recarga do aquífero só ocor-
re na zona I, pela infiltração direta, e na zona II pela infiltração 
indireta através das fraturas dos basaltos. Na zona I, as águas 
subterrâneas são renováveis e mais vulneráveis à contaminação. 
Na zona II, o arenito é coberto por uma camada de basalto pouco 
espessa (inferior a 100m) e muito fraturada, assumindo a condi-
ção de aquífero semi-confinado. Há recarga é inferior à da zona I 
(WORLD BANK/GWMATE, 2009). Nessas áreas, a extração das 
águas e a ocupação do solo devem ser compatíveis com a recarga e 
a vulnerabilidade.

 Nas zonas confinadas (intermediária, profunda e alta sa-
linidade) não há recarga significativa e a extração dessas águas 
equivale à mineração do aquífero, pois não há reposição. Tais 
águas estão naturalmente protegidas da poluição, porém estão 
mais sujeitas a apresentar problemas de qualidade pelo teor de sal 
dissolvido ou anomalias químicas (OAS, 2009; WORLD BANK/ 
GWMATE, 2009; BORGHETTI; BORGHETTI; ROSA FILHO, 
2011). 

 A água que ingressa nas áreas de recarga não reabastece 
a porção central, mas forma “células de fluxo locais que descar-
regam quase inteiramente em rios que cortam as áreas de aflora-
mento do SAG” (WORLD BANK/GWMATE, 2009, p. 5). O fluxo 
hídrico assume um caráter regional e os efeitos transfronteiriços 
do SAG “se restringem a uma faixa estreita de não mais do que 
algumas dezenas de quilômetros dependendo das condições hidro-
dinâmicas locais e específicas (OAS, 2009, p. 18). 

 Considerando os custos de exploração das áreas confi-
nadas e os problemas de qualidade dessas águas, pode-se che-
gar a conclusão que as áreas mais sujeitas a desenvolver conflitos 
transfronteiriços são justamente as zonas de fronteira que possuem 
área de recarga. Segundo Borguetti, Borguetti e Rosa Filho (2011, 
p. 199) essa condição estaria presente somente “na região entre o 
Mato Grosso do Sul e Paraguai, e entre o sudoeste do Rio Gran-
de do Sul, Argentina e Uruguai. A figura 2 demonstra as áreas 
potencias de conflito transfronteiriço1. O mapa mostra que apesar 
da extensão do SAG, a eminência de problemas dessa ordem é 
limitada a uma pequena porção do território. Portanto, se os Es-
tados desejam construir arranjos conjuntos, essas seriam as áreas 
prioritárias. 

Figura 2: Sistema Aquífero Guarani e Áreas com potencial de Risco de Conflito 
Transfronteiriço. / Fonte: Villar, 2012

1. Para maiores informações sobre conflitos de caráter exclusivamente nacional, 
como o caso de região de Ribeirão Preto, Brasil, consultar Villar e Ribeiro, 2009.
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a conjuntura do acordo Sobre o aquífero GuaranI

 Síndico (2010) afirmou que a assinatura desse acordo foi 
estimulada principalmente por três acontecimentos: a) a edição da 
Resolução nº 63/124 da Assembleia Geral da ONU (2008), b) o 
término do projeto Aquífero Guarani, que constituiu uma base téc-
nica sobre esse corpo de água (2009), e, finalmente, c) a decisão da 
Corte Internacional de Justiça (CIJ) em abril de 2010 no caso das 
papeleiras entre Uruguai e Argentina. 

 Desses acontecimentos, tanto a Resolução da Assem-
bleia Geral da ONU 63/124 sobre o Direito dos Aquíferos Trans-
fronteiriços (2008) como o conflito das papeleiras podem ter contri-
buído, mas não parecem ser os fatores determinantes. Os Estados 
já cogitavam a realização de um acordo conjunto desde 2004, o 
que se revela pela iniciativa do Mercosul em instituir um Grupo 
Ad Hoc de Alto Nível Aquífero Guarani, com o objetivo de formu-
lar um projeto de acorda (Decisão GMC nº 25/04 e nº 48/04). Ou 
seja, antes mesmo da aprovação da Resolução ou agravamento do 
conflito das papeleiras. Porém, não se nega que esses fatos tenham 
influenciado a conduta dos Estados. 

 A Resolução é mencionada no preâmbulo do acordo e 
o seu conteúdo foi retomado em alguns artigos, porém os Estados 
não incorporam o entendimento de que tanto a formação geológica 
e as águas são recursos compartilhado. Por sua vez, a sua assi-
natura ocorreu poucos meses após a sentença da CIJ, permitindo 
especular que somente após a solução desse conflito havia uma 
conjectura propícia para retomar esse debate. Ou ainda, que os 
Estados queriam desviar o assunto do conflito das papeleiras, para 
algo mais construtivo, que reafirmasse a estabilidade das relações 
hídricas entre os países. Porém ele certamente contribuiu para que 
os conflitos acerca do sistema de solução para o SAG, que será 
definido posteriormente em um Protocolo adicional. 

 O Projeto Sistema Aquífero Guarani parece ter sido a 
causa principal no incentivo aos países, por diversos motivos. O 
projeto forneceu uma base de dados sobre o mesmo, o que garantiu 
aos Estados as informações para avaliar os impactos e necessida-
des para estabelecer um projeto de cooperação. A publicidade e 
estrutura do projeto contribuíram para divulgar o tema das águas 
subterrâneas e do SAG em diversas instâncias do governo. Não 
por acaso as primeiras iniciativas para a formulação de um acordo 
surgiram um ano após o seu lançamento oficial e suas negociações 
foram concluídas no ano seguinte a sua conclusão. No plano inter-
no, durante a execução do projeto, os Estados editaram algumas 
normas e regulamentos que buscavam incluir as águas subterrâ-
neas. 

 No Mercosul, o SAG foi abordado pelo Grupo Ad Hoc de 
Alto Nível Aquífero Guarani (2004) e pelo Parlamento do Merco-
sul, que propôs ao Conselho de Mercado Comum a formação de 
uma comissão de estudo, análises e comparação das legislações 
nacionais sobre recursos hídricos (outubro/2007) e apresentou um 
modelo de Acordo Marco sobre a Cooperação para a Gestão Sus-
tentável do Sistema Aquífero Guarani (2009). Além disso, sugeriu 
a criação de um Instituto regional de pesquisa e desenvolvimen-
to da água subterrânea e da proteção ambiental dos aquíferos do 
Mercosul / INRA Mercosul (Mercosul/PM/SO/REC. 25/2009) e a 
implementação de um projeto de transição diante do término do 
Projeto Aquífero Guarani (VILLAR, 2010). 

 O fim do PSAG também criou uma pressão internacional 
sobre os países para que estes avançassem no processo de coo-
peração diante. Os investimentos e a execução desse projeto en-
volveram diversas agências internacionais que tinham como meta 
justamente incentivar os Estados a estabelecer um arranjo con-
junto, dessa forma se gerou uma expectativa internacional a esse 
respeito.
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 Outro ponto a ser considerado, é que o SAG ganhou pro-
jeção nacional e internacional, fato que pode ter levado os países 
a quererem assegurar sua soberania sobre o recurso hídrico. Esse 
desejo pode ter sido incentivado pelas  desconfianças e boatos que 
surgiram durante a execução do PSAG. O investimento estrangei-
ro, a participação de agências e empresas internacionais e o restri-
to papel da universidade contribuíram para que se criassem vários 
rumores, como o desejo externo de internacionalizar o aquífero ou 
transformá-lo em patrimônio comum da humanidade, interesses de 
corporações estrangeiras em privatizá-lo ou apoderar-se desse re-
curso, entre outros.  

 Percebe-se que esse acordo pode ter sido fruto de múl-
tiplas variáveis. Porém, independente, do que motivou sua assina-
tura, ele é um marco jurídico internacional para a região, a seguir 

se analisa suas características. 

o acordo Sobre o aquífero GuaranI 

 A estrutura do acordo se constituiu por um preâmbulo 
e 22 artigos. O preâmbulo mencionou o espírito de cooperação e 
integração dos países e o propósito de ampliá-lo para a proteção 
e aproveitamento do aquífero Guarani. São destacadas várias re-
soluções das Nações Unidas e declarações provenientes de suas 
conferências: a Resolução 1803 (XVII) da Assembleia Geral das 
Nações Unidas relativa à soberania permanente sobre os recur-
sos naturais; a Resolução 63/124 da Assembleia Geral das Nações 
Unidas sobre o Direito dos Aquíferos Transfronteiriços; a Decla-
ração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano (1972); a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Am-
biente e Desenvolvimento (1992); e as conclusões da Cúpula Mun-
dial sobre Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo (2002). 

Além disso, ressaltaram-se instrumentos internacionais regionais 
como o Tratado da Bacia do Prata e o Acordo Quadro sobre Meio 
Ambiente do MERCOSUL, bem como se reconheceu a importante 
contribuição do Projeto para a Proteção Ambiental e Desenvolvi-
mento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani.

 Chama a atenção que os países não incluíram qualquer 
menção a Convenção de Nova York (1997). Em parte isso pode ser 
justificado pela ausência da menção a esse instrumento na própria 
Resolução 63/124, mas também pela preocupação dos Estados de 
que essa inclusão pudesse implicar no reconhecimento tácito do 
valor jurídico dessa convenção de águas. Deve-se destacar que 
nenhum país da América do Sul ratificou a convenção. 

 O artigo primeiro do Acordo determinou que:

 

 O Sistema Aquífero Guarani é um recurso hídrico transfrontei-
riço que integra o domínio territorial soberano da República Argenti-
na, República Federativa do Brasil, República do Paraguai e República 
Oriental do Uruguai, que são os únicos titulares desse recurso e doravan-
te serão denominados “Partes”.

 

 Embora o artigo reafirme a soberania dos Estados sobre 
o SAG, ele enfatiza o seu caráter transfronteiriço, o que pressu-
põem reconhecer sua natureza de recurso compartilhado, sujeito 
ao direito internacional. A questão da soberania foi retomada nos 
artigos 2º e 3º:
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tura, ele é um marco jurídico internacional para a região, a seguir 

se analisa suas características. 

o acordo Sobre o aquífero GuaranI 

 A estrutura do acordo se constituiu por um preâmbulo 
e 22 artigos. O preâmbulo mencionou o espírito de cooperação e 
integração dos países e o propósito de ampliá-lo para a proteção 
e aproveitamento do aquífero Guarani. São destacadas várias re-
soluções das Nações Unidas e declarações provenientes de suas 
conferências: a Resolução 1803 (XVII) da Assembleia Geral das 
Nações Unidas relativa à soberania permanente sobre os recur-
sos naturais; a Resolução 63/124 da Assembleia Geral das Nações 
Unidas sobre o Direito dos Aquíferos Transfronteiriços; a Decla-
ração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano (1972); a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Am-
biente e Desenvolvimento (1992); e as conclusões da Cúpula Mun-
dial sobre Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo (2002). 

Além disso, ressaltaram-se instrumentos internacionais regionais 
como o Tratado da Bacia do Prata e o Acordo Quadro sobre Meio 
Ambiente do MERCOSUL, bem como se reconheceu a importante 
contribuição do Projeto para a Proteção Ambiental e Desenvolvi-
mento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani.

 Chama a atenção que os países não incluíram qualquer 
menção a Convenção de Nova York (1997). Em parte isso pode ser 
justificado pela ausência da menção a esse instrumento na própria 
Resolução 63/124, mas também pela preocupação dos Estados de 
que essa inclusão pudesse implicar no reconhecimento tácito do 
valor jurídico dessa convenção de águas. Deve-se destacar que 
nenhum país da América do Sul ratificou a convenção. 

 O artigo primeiro do Acordo determinou que:

 

 O Sistema Aquífero Guarani é um recurso hídrico transfrontei-
riço que integra o domínio territorial soberano da República Argenti-
na, República Federativa do Brasil, República do Paraguai e República 
Oriental do Uruguai, que são os únicos titulares desse recurso e doravan-
te serão denominados “Partes”.

 

 Embora o artigo reafirme a soberania dos Estados sobre 
o SAG, ele enfatiza o seu caráter transfronteiriço, o que pressu-
põem reconhecer sua natureza de recurso compartilhado, sujeito 
ao direito internacional. A questão da soberania foi retomada nos 
artigos 2º e 3º:



 Artigo 2: Cada Parte exerce o domínio territorial soberano sobre 
suas respectivas porções do Sistema Aquífero Guarani, de acordo com 
suas disposições constitucionais e legais e de conformidade com as nor-
mas de direito internacional aplicáveis.

 Artigo 3: As Partes exercem em seus respectivos territórios o di-
reito soberano de promover a gestão, o monitoramento e o aproveitamento 
sustentável dos recursos hídricos do Sistema Aquífero Guarani, e utiliza-
rão esses recursos com base em critérios de uso racional e sustentável e 
respeitando a obrigação de não causar prejuízo sensível às demais Partes 
nem ao meio ambiente.

 Os três artigos supracitados deixaram claro o entendimen-
to que o Aquífero é um recurso pertencente e de responsabilidade 
dos países pelos quais ele se estende. A inclusão da expressão 
“são os únicos titulares” no artigo 1º, afirmou a soberania dos qua-
tro Estados frente aos demais. Possivelmente, essa inclusão se 
justifique diante dos rumores que surgiram na época do projeto 
Guarani afirmando que esse aquífero seria internacionalizado, ou 
constituiria um patrimônio comum da humanidade, ou ainda, que 
empresas internacionais pretendiam apoderar-se desse recurso. 

 O artigo 2º marcou a soberania dos Estados do Aquífero 
Guarani entre eles, porém de acordo com o direito internacional. 
Ou seja, o recurso hídrico é considerado compartilhado, mas cada 
Estado é soberano sobre sua porção do aquífero. O artigo 3º vai 
justamente enfatizar essa relação, ao reafirmar o direito sobera-
no dos Estados de explorarem os recursos hídricos do aquífero e 
promoverem sua gestão, condicionando essas ações aos dois prin-
cípios clássicos de direito internacional das águas doces: o uso 
equitativo e a obrigação de não causar dano. 

 A previsão da soberania foi alvo de inúmeras críticas, pois 
se argumenta que esta seria incompatível com a cooperação. Em-
bora os Estados tenham afirmado intensamente sua soberania, isso 
não lhes dá um salvo conduto para a prática de atos contrários ao 
princípio do uso equitativo e da obrigação de não causar dano. O 
artigo 4º, 6º e 7º clarificam esse entendimento: 

 Artigo 4: As Partes promoverão a conservação e a proteção am-
biental do Sistema Aquífero Guarani de maneira a assegurar o uso múlti-
plo, racional, sustentável e equitativo de seus recursos hídricos.

 Artigo 6: As Partes que realizarem atividades ou obras de apro-
veitamento e exploração do recurso hídrico do Sistema Aquífero Guarani 
em seus respectivos territórios adotarão todas as medidas necessárias 
para evitar que se causem prejuízos sensíveis às outras Partes ou ao meio 
ambiente. 

 Artigo 7: Quando se causar prejuízo sensível a outra ou outras 
Partes ou ao meio ambiente, a Parte que cause o prejuízo deverá adotar 
todas as medidas necessárias para eliminá-lo ou reduzi-lo.

 

 O artigo 4º de forma indireta tratou do princípio do uso 
equitativo dos recursos hídricos. A redação do artigo não afirma 
diretamente que os Estados vão usar os recursos hídricos de forma 
equitativa, mas garante que eles vão buscar estabelecer ações de 
proteção que garantam uma exploração múltipla, racional, susten-
tável e equitativa dos recursos hídricos. Nesse sentido, se fortale-
ceu a ideia de cooperação e de uma exploração norteada pelo uso 
equitativo. 
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 A redação da obrigação de não causar dano se assemelhou 
a prevista na Convenção de Nova York. Os artigos 6º e 7º con-
templaram apenas a obrigação de não causar dano decorrente da 
utilização dos recursos hídrico, portanto não incorporaram o posi-
cionamento da Resolução ONU 63/124 que incluiu a possibilidade 
do dano ao aquífero ser decorrente da utilização do território. 

 O artigo 8º determinou o intercâmbio de informações so-
bre estudos, atividades e obras relativas ao aproveitamento sus-
tentável das águas aquífero. Esse artigo se fundamentou na coo-
peração, pois para o direito internacional se o uso é sustentável e 
não há risco de dano aos outros Estados, não há obrigatoriedade 
no compartilhamento de tais informações. Porém no caso de exis-
tirem medidas projetadas que tenham impacto sobre os recursos 
hídricos, o intercâmbio de informações é obrigatório, tanto no di-
reito internacional como no Acordo. Para esclarecer a questão se 
apresentam os artigos 5º, 8º e 9º do Acordo:

 Artigo 5: Quando as Partes se propuserem a empreender estu-
dos, atividades ou obras relacionadas com as partes do sistema Aquífero 
Guarani que se encontrem localizadas em seus respectivos territórios e 
que possam ter efeitos além de suas respectivas fronteiras deverão atuar 
de conformidade com os princípios e normas de direito internacional 
aplicáveis.

 Artigo 8: As Partes procederão ao intercâmbio adequado de in-
formação técnica sobre estudos, atividades e obras que contemplem o 
aproveitamento sustentável dos recursos hídricos do Sistema Aquífero 
Guarani.

 Artigo 9: Cada Parte deverá informar às outras Partes sobre to-
das as atividades e obras a que se refere o Artigo anterior que se propo-
nha a executar ou autorizar em seu território e que possam ter efeitos no 
Sistema Aquífero Guarani além de suas fronteiras. A informação seguirá 
acompanhada de dados técnicos disponíveis, incluídos os resultados de 
uma avaliação dos efeitos ambientais, para que as Partes que recebe-
rem a informação possam avaliar os possíveis efeitos de tais atividades e 
obras. 

 A Convenção de Nova York estabeleceu que no caso das 
medidas projetadas, os Estados têm o dever de: a) trocar informa-
ções e consultar-se reciprocamente caso essas medidas projetadas 
possam ter efeitos negativos; b) notificar previamente sobre a in-
tenção de realizar a medida projetada; e c) adotar todas as medidas 
necessárias para evitar a ocorrência de dano. Inclusive tais obri-
gações já foram incorporadas pelo direito internacional costumei-
ro. Apesar de nenhum dos Estados do aquífero ter ratificado essa 
convenção, sua prática internacional incorporou tais deveres em 
tratados anteriores. Pode-se citar, por exemplo, o caso do Tratado 
do Rio Uruguai e a contenda das papeleiras do Rio Uruguai, jul-
gada pela Corte Internacional de Justiça, que discutiu a obrigação 
do dever de consultas e notificação. Porém deve se ressaltar que 
no caso do Rio Uruguai essas obrigações foram consideradas pro-
cedimentais e o seu descumprimento não gerou efeitos práticos, 
embora a CIJ tenha considerado que o Uruguai as descumpriu. 

 O Acordo, além de prever a obrigação de não causar 
dano, exposta nos artigos 6º e 7º, determinou o dever de informar 
às outras Partes sobre todas as atividades e obras que possam cau-
sar prejuízo significativo, devendo incluir as avaliações ambientais 
realizadas (art. 9º) e o direito do Estado potencialmente afetado so-
licitar informações sobre a atividade ou obra projetada. Ainda que 
não se fale diretamente de notificação prévia, a interpretação con-
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junta do artigo 5º e do artigo 9º permite concluir que essa obriga-
ção foi incorporada pelo Acordo. O artigo 10 atribuiu o direito de 
solicitar dados técnicos ao Estado que possa ser prejudicado pela 
medida planejada. Por sua vez, o artigo 11 indicou o procedimento 
caso o Estado notificado julgue que a medida projetada possa lhe 
causar prejuízo sensível. A redação desse artigo se assemelha ao 
dos artigos 15 e 17 da Convenção de Nova York. 

 A cooperação técnica, científica e gerencial ganhou des-
taque nos artigos 12 e 13. Porém, uma das críticas que se pode 
fazer sobre a cooperação no acordo é que não há qualquer previsão 
ou menção a um plano específico para a proteção das áreas de 
afloramento das zonas de fronteira, que constituem as áreas mais 
propícias à emergência de eventuais conflitos transfronteiriços, 
conforme demonstrado anteriormente na figura 15.

 O artigo 14 faz uma vaga alusão à “identificação de áreas 
críticas, especialmente em zonas fronteiriças que demandem me-
didas de tratamento específico”. As zonas de recarga poderiam 
entrar nessa categoria, contudo o foco do artigo 14 parece ser a 
identificação de áreas que exijam medidas de restrição ou con-
trole, e não o desenho de uma política baseada na precaução ou 
prevenção.

 O artigo 15 estabeleceu que o processo de cooperação fi-
caria a cargo de uma comissão formada pelas quatro partes e ins-
titucionalizada aos moldes do artigo VI do Tratado de Bacia do 
Prata, o qual determinou: 

 Artigo VI: O estabelecido no presente Tratado não impedirá as 
Partes Contratantes de concluir acordos específicos ou parciais, bilate-
rais ou multilaterais, destinados à consecução dos objetivos gerais de 
desenvolvimento da Bacia 

 Desse modo, ficou estabelecido no artigo 15 do Acordo 
que será criada: 

 uma Comissão integrada pelas quatro partes que coordenará a 
cooperação entre si para o cumprimento dos princípios e objetivos deste 
acordo. A comissão elaborará seu próprio regulamento (tratado).

 

 Apesar dos países da região do Cone Sul já possuírem vá-
rias entidades internacionais para a gestão dos recursos hídricos 
superficiais, cuja efetividade na promoção da cooperação varia2, a 
comissão estabelecida pelo artigo 15 seria a primeira a tratar da te-
mática dos aquíferos transfronteiriços na região e na América La-
tina. Sendo assim, sua previsão abre o precedente para uma nova 
forma de cooperação na América do Sul, que poderia incentivar os 
outros países a adotarem acordos similares para aqueles da região. 
Ainda não é possível determinar o futuro e alcance da Comissão, 
uma vez que ela ainda não foi instituída, nem há indícios sobre 
como serão conformados seus estatutos, competências, membros 
e orçamento. 

 Ainda que se argumente que a porção do aquífero compar-
tilhada seja restrita, a existência de uma comissão conjunta pode 
contribuir no processo de gestão do aquífero na escala internacio-
nal, nacional e regional. Essa comissão pode assumir um papel 
de liderança na identificação de novas linhas de pesquisa sobre 
o mesmo; na reunião do conhecimento gerado; na uniformização 
de determinados critérios técnicos legais, como, por exemplo, a 

2. Comissão Binacional para o desenvolvimento da Bacia do Rio Bermejo e o 
Rio Grande de Tarija; Comissão Trinacional para o Desenvolvimento da Bacia do 
Rio Pilcomayo; Comissão Binacional Ponte Buenos Aires Colonia (COBAICO) ; 
Comissão Administradora do Río da Prata (CARP); Comitê Intergovernamental 
Coordenador dos Países da Bacia do Prata (CIC); Comissão Técnica Mista de 
Salto Grande (CTMSG) e Comissão Administrativa do Rio Uruguai (C.A.R.U).
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delimitação dos perímetros de proteção de poços, critérios para 
outorga; informações que devem constar no cadastro de usuários, 
entre outros; na manutenção e coordenação de um sistema de in-
formações; ou ainda incentivar programas de educação ambiental 
sobre as águas subterrâneas. Por outro lado, analisando a coopera-
ção ambiental entre os países, é preciso evitar que a comissão leve 
anos para ser instaurada e tenha um papel apenas burocrático.  

 Os artigos 16 a 19 organizam como se dará a solução das 
controvérsias. O artigo 16 determinou que nesse caso os Estados 
devem estabelecer negociações diretas e comunicar a Comissão do 
aquífero sobre o conflito. Essa Comissão pode avaliar a situação e 
fazer recomendação se os Estados solicitarem. O artigo 17 afirmou 
que:

 

 Artigo 17: Se mediante as negociações diretas não se alcançar 
um acordo dentro de um prazo razoável ou se a controvérsia for solucio-
nada apenas parcialmente, as Partes na controvérsia poderão, de comum 
acordo, solicitar à Comissão que se menciona no Artigo 15 que, mediante 
exposição prévia das respectivas posições, avalie a situação e, se for o 
caso, formule recomendações.

 Percebe-se que a Comissão possui um papel limitado na 
resolução dos conflitos, sua intervenção dependerá da solicitação 
dos Estados e a avaliação terá caráter de aconselhamento. Caso 
esse processo de negociação não seja suficiente para solucionar 
o conflito, os Estados podem recorrer a um procedimento arbitral, 
que será posteriormente definido em um Protocolo adicional ao 
acordo sobre o Guarani (art. 19).  Dessa forma, o tratado ignorou 
o sistema de solução de controvérsias previsto pelo Mercosul, por 
meio do Protocolo de Olivos, e optou pela elaboração de um novo 
sistema, que ainda precisa ser construído. 

 O Acordo estabeleceu uma série de diretrizes que reque-
rem regulações posteriores para tornarem-se efetivas, esse é o caso 
da Comissão e do Protocolo de Solução de Controvérsias. A não re-
gulamentação da Comissão ameaça a própria aplicabilidade desse 
Acordo e do processo de cooperação estipulado. Salvo a menção no 
preâmbulo do Acordo Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul, 
os instrumentos dessa organização regional de integração foram 
completamente ignorados, incluindo o seu sistema de solução de 
controvérsias, o Protocolo de Olivos, que poderia contribuir no 
caso de um conflito. 

concluSõeS

 Apesar das imperfeições do tratado, sua assinatura repre-
senta a intenção dos países em aprofundar o processo de integra-
ção. A cooperação entre os países da América Latina e a abor-
dagem da temática dos aquíferos transfronteiriços são fenômenos 
recentes em relação à perspectiva histórica dos países. 

 Deve-se lembrar, que a cooperação pelo uso dos recursos 
hídricos superficiais vai se fundamentar em uma série de conflitos 
pela apropriação dos recursos hídricos superficiais da Bacia do 
Prata ocorridos a partir da segunda metade do século XX. Inclusi-
ve, pode-se especular que a necessidade de superar as consequên-
cias dos conflitos mais recentes pelo uso das águas superficiais 
pode ter contribuído para a assinatura do acordo do Guarani. 

 Diante da falta de iniciativas específicas para os aquíferos 
transfronteiriços, a mera edição desse Acordo já representou um 
avanço. Principalmente por que ele reafirmou princípios clássicos 
do Direito Internacional das Águas Doces, como o uso equitativo, 
a obrigação de não causar dano, a cooperação e os deveres de in-
tercâmbio de informações e notificação prévia. Dessa forma, ele 
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contribui para a consolidação de um costume internacional para a 
aplicação desses princípios no caso das águas subterrâneas. 

 Se os Estados assinaram o Acordo porque queriam reafir-
mar sua soberania sobre o recurso frente aos outros Estados seja no 
nível regional ou mundial; ou responderam a pressão das organiza-
ções internacionais que investiram somas consideráveis no Projeto 
Sistema Aquífero Guarani, ou ainda foram movidos pela legítima 
preocupação com a preservação desse manancial subterrâneo, não 
importa. O acordo abriu um precedente regional, a questão é saber 
até que ponto os Estados pretendem se comprometer no aprofun-
damento desse passo iniciado em 2010, que ainda depende de ra-
tificação e regulamentação para tornar-se efetivo.
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Resumo

No Direito brasileiro o trata-
mento da água e dos recursos 
hídricos se dá a partir da Lei 
9.433/97, que institui a Po-
lítica Nacional de Recursos 
Hídricos, bem como do Plano 
Nacional de Recursos Hídri-
cos, periodicamente renovado. 
Na sua implementação atuam 
a Agência Nacional de Águas 
(ANA) e o Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos. Embora 

AbstRAct

In Brazil, the water manage-
ment legislation was enacted 
by the law n° 9.433/97, which 
creates the National Water Re-
sources Policy and the National 
Plan for Water Resources, peri-
odically renewed. 

To implement this policy, the 
system instituted the Nation-
al Water Agency (ANA) and 
the National Council on Water 
Resources. Although these in-
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esses instrumentos se apliquem 
em todo o país, os recursos ora 
são de domínio dos estados, ora 
da União.A legislação brasi-
leira reconhece que as bacias 
hidrográficas se constituem em 
umaunidade fundamental de 
gestão. Além disso, institui um 
princípio de igualdade de trata-
mento (isonomia) para os usos 
dos recursos hídricos, de modo 
a não preferir certos usos em 
detrimento dos demais.

Na Amazônia brasileira, dada a 
realidade geoeconômica da re-
gião, grande parte da população 
depende diretamente da explo-
ração dos recursos hídricos, in-
clusive mediante agricultura de 
subsistência, pesca e transporte 
aquaviário. Não obstante, des-
taca-se o uso do recurso para a 
geração de energia elétrica em 
grandes projetos.

Palavras chave: Recursos 
Hidricos, Amazonia, Brasil, Po-
litica Nacional Recursos Hidri-
cos, Legislação.

struments are applied through-
out the country, the resources 
could be in the domain of the 
states or the federation. Brazil-
ian law recognizes the unity of 
watersheds, which are the fun-
damental units of management. 
Furthermore, it establishes a 
principle of equal treatment 
(isonomy) for the uses of water 
resources, so as not to favor cer-
tain uses over others.

In the Brazilian Amazon, given 
its geo-economic reality, much 
of the population depends di-
rectly on the exploitation of 
water resources, also through 
subsistence agriculture, fishing 
and water transportation. Nev-
ertheless, government focuses 
the use of the resource for the 
generation of electricity in large 
projects.

Keywords: Water Resources, 
Amazon, Brazil, National Water 
Resources Policy, Legislation. 

Marco regulatório dos recursos hídricos no Brasil

 Este trabalho é um recorte feito a partir da Tese de Douto-
rado intitulada “Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos 
Compartilhados na bacia Amazônica” defendida em 2012 no Pro-
grama de Pós Graduação em Ciência Ambiental da Universidade 
de São Paulo. A pesquisa realizada se desenvolveu a partir da con-
sulta a fontes primárias, textos de leis, análise de dados publicados 
pelas principais agencias reguladoras do Brasil, e também a fontes 
secundárias com a leitura de doutrina nacional sobre hidrologia, 
geopolítica, economia, engenharia, história e direito; a doutrina 
internacional levantada foi escolhida a partir da experiencia no 
gerenciamento integrado dos usos múltiplos dos recursos hídricos 
transfronteiriços. 

 Dessa froma, partirmos da análise do ordenamento jurí-
dco interno e sua evolução histórica, classificação dos usos dos 
recursos hídricos pelo Direito Internacional, os usos multiplos dos 
Recursos Hídricos na bacia Amazônia e o crescente uso para a 
geração de energia eletrica. 

 A água no Brasil é juridicamente considerada recurso fun-
damental, bem econômico e parte integrante do meio ambiente. 
É bem de uso comum do povo, cuja dominialidade ora é de um 
estado, ora da União. 

 Os dois grandes momentos que pontuam o Direito brasi-
leiro em matéria de recursos hídricos são a criação da Diretoria 
das Águas (1933), posteriormente denominada Serviço de Águas 
do Ministério da Agricultura, para a regulação do uso do recurso 
para fins de irrigação, o que se avulta com o Código de Águas de 
1934. Depois de um longo período de estagnação, no qual apenas 
o setor energético foi objeto de novas normas, a legislação sobre 
recursos hídricos foi retomada nos anos 1970.
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 Com o Dec. 73.030 de 30 de outubro de 1973 se criou, su-
bordinada ao Ministério do Interior, a Secretaria Especial do Meio 
Ambiente. A partir de então houve a implantação de um sistema 
nacional de gestão integrada de recursos hídricos, as recomenda-
ções de classificação e enquadramento das águas no Brasil e a 
criação e regulamentação do Comitê Especial de Estudos Integra-
dos de Bacias Hidrográficas (CEEIBH). Nesse contexto, inicia-se 
o debate da delimitação dos âmbitos de gestão conforme o critério 
das bacias hidrográficas. Foram, então, criados vários comitês, ha-
vendo ampliação do número de técnicos e da variedade dos atores 
envolvidos, de modo a incorporar integrantes de organizações não 
governamentais e usuários da água. Desse modo, começaram a ser 
estabelecidos os precedentes do Sistema Nacional de Recursos 
Hídricos, que viria a consubstanciar as normas e diretrizes que 
informam os instrumentos de gestão indutores do uso racional da 
água (CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO, 2002).

 Em meados de 1980, diante da inércia da legislação fede-
ral, os estados começaram a se lançar no debate do planejamento 
regional e editaram, a partir dos anos de 1990, leis para a admi-
nistração dos recursos hídricos sob seu domínio. O estado de São 
Paulo liderou o processo de elaboração da lei de gerenciamento do 
uso dos recursos hídricos, sendo seguido pelos demais estados e 
pela legislação federal, inspirando dispositivos da Lei 9.433/1997. 
Disso decorre a ausência de grandes discrepâncias entre as leis 
estaduais anteriores à legislação federal. A lei do estado de São 
Paulo trouxe os instrumentos da outorga, da cobrança1, dos planos 
de recursos hídricos, bem como a criação dos comitês e as agên-
cias, incorporados à legislação federal posteriormente. 

 A edição pelo governo federal da Lei n° 9.433/1997 mu-
dou substancialmente o tratamento jurídico nacional em relação 

1. A outorga já estava prevista no Código de Águas de 1934, e a cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos existia como um instrumento de política nacional de gestão 
do uso das águas dos mananciais.

aos recursos hídricos, iniciando assim o segundo momento da le-
gislação brasileira.

 A grande inovação dessa lei foi a atribuição da compe-
tência para o planejamento hídrico, antes centralizada nos órgãos 
estaduais, para os segmentos sociais diretamente interessados no 
uso da bacia hidrográfica, tornando necessária a gestão descentra-
lizada (GRANZIERA, 2001).

 Com a finalidade de implementar o Plano Nacional de 
Recursos Hídricos foi instituída a Divisão Hidrográfica Nacional 
pela Resolução n°32/2003 do Conselho Nacional dos Recursos 
Hídricos (CNRH). Ela constitui o espaço territorial brasileiro com-
preendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográ-
ficas contíguas, com características naturais, sociais, e econômicas 
homogêneas ou similares, com vistas a orientar o planejamento e o 
gerenciamento dos recursos hídricos.

 A ANA divide as regiões hidrográficas brasileiras em 12, 
sendo a região hidrográfica Amazônica aquela constituída pela ba-
cia hidrográfica do rio Amazonas situada em território nacional, 
pelas bacias hidrográficas dos rios existentes na Ilha de Marajó, 
além das bacias situadas no estado do Amapá que deságuam no 
Atlântico Norte, de acordo com a Resolução CNRH n°32 de 15 de 
outubro de 2003. De acordo com a ANA as maiores demandas pelo 
uso da água na região ocorrem nas sub-bacias dos rios Madeira, 
Tapajós e Negro, correspondendo a 39% da demanda total para o 
uso na irrigação, e 17% para uso urbano.2

 Quanto à terminologia, uso do recurso hídrico é definido 
pelo ordenamento jurídico brasileiro nos incisos XXIX a XXXI, 
do Artigo 2°, capítulo II da instrução Normativa do Ministério 
do Meio Ambiente MMA, Secretaria dos Recursos Hídricos SRH 
n°04/2000.
2. Disponível em: <http://www2.ana.gov.be/Paginas/portais/bacias/amazonica.
aspx>. Acesso em: 06 mai. 2011.
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 Podemos chamar de “uso” genericamente o ato ou o efeito 
de servir, conforme definição do termo3 sendo ele relevante ou in-
significante ao ordenamento jurídico. Será relevante todo ato que:

1. Altere as condições qualitativas ou quantitativas das 
águas;

2. Altere o regime das águas superficiais ou subterrâ-
neas ou

3. Interfira em outros tipos de usos.

 É insignificante o uso para derivações, captações, 
lançamentos e acumulações, tal como considerado pelos Comitês 
de Bacia Hidrográfica ou, na sua ausência, pelo poder outorgante, 
desde que conste no Plano de Recursos Hídricos da respectiva 
bacia. 

 No Direito internacional, há consenso a respeito das con-
dições de uso dos recursos hídricos, a qual é um corolário da res-
ponsabilidade dos Estados. O beneficiário, normalmente à  mon-
tante, pode fazer uso não consumível do recurso sem ser obrigado 
a informar previamente os demais ribeirinhos, desde que não com-
prometa o uso que os outros efetivamente (não apenas potencial-
mente) dele fazem. Sempre que o uso implicar algum risco, porém, 
faz-se necessária a informação e consulta aos demais ribeirinhos.

 Nesse sentido, os usos seriam classificados em consumí-
veis e não consumíveis, uma vez que a qualidade inferior da água 
devolvida ao fluxo configura situação de diminuição da qualidade 
do uso. Por exemplo, é consumível o uso que implique em gasto 
ou consumo de água (quantidade), como nas situações em que a 
água é retirada por meio de armazenamento em diques, e o uso que 
retira água e a recompõe ao fluxo em situação de qualidade inferior 

3. Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=u-
so&x=11&y=11&stype=k>. Acesso em: 06 set. 2011.

da originalmente encontrada. Também é consumível o uso não per-
manente que devolve ao fluxo água contaminada, impossibilitando 
ou diminuindo o seu uso. 

 Diferentemente, o uso não consumível é aquele que não 
importa diminuição nem de quantidade nem de qualidade da água, 
são exemplos os empregados para recreação, uso energético (den-
tro dos próprios limites do território e os que não influenciem no 
volume de água do rio quando na contenção), uso industrial para 
refrigeração de máquinas, e todos aqueles que não prejudiquem as 
características iniciais do fluxo disponível.

 De acordo com a legislação nacional, a gestão dos recur-
sos hídricos deve priorizar os usos múltiplos da água, dessa for-
ma, os setores usuários são isonomicamente tratados no acesso ao 
recurso. Há uma exceção para as situações de escassez de água, 
onde se prioriza o uso para consumo humano e dessedentação de 
animais.

 Os conflitos entre os usuários são mediados pela Agência 
Nacional de Águas (ANA) para as águas de domínio da União, que 
controla a outorga em nível federal ou pelo órgão gestor estadual 
no caso das águas de domínio dos estados ou distrito federal.

 A outorga do direito de uso dos recursos hídricos tem 
como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos 
usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso a ela pelos 
vários setores. Na região hidrográfica do Amazonas a relação entre 
usos múltiplos dos recursos hídricos é diferente, com bastante dis-
ponibilidade hídrica em termos de demanda de água. 
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usos Múltiplos dos recursos hídricos na aMazônia Brasileira

 O uso dos recursos hídricos é diretamente relacionado 
com a vocação econômica da região4. A economia na região ama-
zônica continua dependente de atividades extensivas, de alto cus-
to ambiental ou de atividades baseadas na sobre-exploração dos 
recursos ambientais e subutilização do trabalho. A região não tem 
conseguido gerar tecnologias e inovações, o que, numa perspectiva 
econômica de globalização competitiva que favorece a formação 
de mercados específicos para produtos com certificação ambiental, 
não parece nada promissor. 

 A agricultura, até o final da década de 1960, era circuns-
crita ao território maranhense e leste paraense, mas avançou ra-
pidamente particularmente nas áreas de Cerrado - Mato Grosso, 
Rondônia, Tocantins e sul do Maranhão - inicialmente com a cul-
tura de arroz e milho e, a partir dos anos de 1980, com a soja. 
Dado o predomínio da produção empresarial, com elevados pa-
drões tecnológicos e altos retornos produtivos, nos últimos anos a 
modalidade tem avançado nas áreas de transição entre o Cerrado 
e a floresta Tropical. Nas áreas de floresta ainda predomina a pro-
dução familiar, seja nas várzeas dos rios, seja ao longo dos maiores 
eixos rodoviários como a Rodovia Transamazônica, a BR-364 e a 
PA-150. Nessas áreas predomina o cultivo de mandioca, milho, 
feijão e arroz, e em menor grau as culturas de banana, cacau e 
café. 

 O setor agropecuário também tem distribuição desigual 
pelo território na Amazônia Legal, cerca de 60% da expansão do 
4. Os dados utilizados são referentes à Amazônia Legal, unidade administrativa 
compreendida pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Rorai-
ma, Tocantins, Mato Grosso e parte do Maranhão (a oeste do meridiano 44ºW) que 
por sua vez se difere do conceito de região hidrográfica amazônica, constituída 
pela porção brasileira da bacia hidrográfica.

valor da produção regional das últimas três décadas ocorreram no 
Pará e no Mato Grosso, se agregarmos o Maranhão, Rondônia e 
Amazonas pode-se alcançar 90% do crescimento no período (PAS, 
2008).De acordo com relatório do Plano AmazoniaSustentável 
(PAS) , até final da década de 1960 apecuária estava circunscrita 
à região do Pantanal mato-grossense, aos vales inferiores dos rios 
maranhenses, à ilha de Marajó, aos cursos médios do Araguaia e 
Tocantins e às calhas de alguns rios. Foi a partir dos projetos finan-
ciados pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM) que a pecuária bovina ganhou força na região, avan-
çando pelo cerrado, pela floresta e principalmente ao longo dos 
principais eixos rodoviários - Transamazônica, BR-364, BR-163, 
BR-319, PA-279 e MT-158. Desde então o crescimento tem sido 
contínuo e exponencial; o rastro do desmatamento segue sempre a 
trilha que se inicia com a extração ilegal de madeira e prossegue 
com o gado, que abre clarão para plantio de soja e milho ou com 
pastos degradados.

 A atividade madeireira continua sendo, quase sempre, 
mera retirada de matéria prima até o total esgotamento das fon-
tes, sem qualquer preocupação com a reposição dos estoques do 
recurso. Atualmente tem evoluído, em alguns locais, para a produ-
ção em bases sustentáveis mediante planos de manejo. De acordo 
com levantamento apresentado no PAS, menos de 30% da madeira 
explorada na Amazônia provêm de terras das próprias empresas. 
Mais de 70% da madeira explorada é oriunda de áreas perten-
centes a terceiros, sendo 41% de pequenas propriedades, 24% 
de médias propriedades, e 35% de grandes propriedades. Desse 
total, cerca de 80% são extraídos ilegalmente, conquanto se soma 
entre 2/3 e 3/4 de madeira de desmatamento e o restante de plano 
de manejo. As florestas com certificação socioambiental indepen-
dente cobrem por volta de 2 milhões de hectares, o equivalente a 
pouco mais de 10% da demanda anual de madeira em tora.
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A matriz energética regional é composta predominantemente por 
geração termoelétrica, principalmente movida a diesel, mas tam-
bém com emprego de lenha e carvão vegetal. Há potencial para o 
incremento da participação do uso de fás de urucu, gás natural im-
portado de países vizinhos e biomassa. No entanto, até o presente 
tem sido desprezadas.

De acordo com o Relatório Geo-Brasil Recursos Hídricos 2007, 
a situação regional dos setores de irrigação e pecuária é bastan-
te equivalente, sendo que o abastecimento de água surge como o 
maior problema. 

Gráfico 1- Comparação entre os índices de abastecimento de água e de 
coleta de esgoto:
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5. Gráfico produzido a partir de informações retiradas de Geo-Brasil Recursos 
Hídricos 2007

 No entanto, os rios da região são relativamente livres de 
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tributários. É certo que nas aglomerações urbanas, ao redor de Ma-
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perto de Porto Velho: rio Purus e Madeira, perto de Santarém: rio 
Tapajós, e Altamira no Xingu a carga orgânica é mais concentrada 
com quadro crescente de doenças de veiculação hídrica.
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contaminação dos igarapés por esgotamento doméstico; também 
são de grande monta os decorrentes de empreendimentos de extra-
ção mineral, sobretudo pela deposição de sólidos e mercúrio dos 
garimpos. Por fim, deve-se ter em conta os problemas resultantes 
do desmatamento florestal e a consequente erosão de solo, que pro-
voca a perda das camadas superficiais de vegetação. 

 Em grande parte da bacia amazônica, a importância dos 
recursos hídricos é bastante relacionada à navegação, pois o trans-
porte aquaviário de pessoas e mercadorias é essencial para toda a 
região. Os rios Amazonas e Solimões constituem o maior volume de 
águas doce do mundo e a navegação é feita sem restrições físicas 
até Letícia na Colômbia e Iquitos no Peru. Seus principais portos 
em Manaus, Santarém e Itacoatiara podem receber navios de até 
60.000 tpb. A predominância, porém, é de pequenas embarcações 
para transporte de carga geral e embarcações fluvio-marítimas de 
médio porte para transporte de granéis sólidos e líquidos (PADO-
VEZI, 2003).

 Na hidrovia do Madeira, mesmo em época de estiagem, 
permite-se a navegação de grandes comboios com até 18.000 t. 
entre Porto Velho e o rio Amazonas. A hidrovia do Guamá-Capim 
possui um importante fluxo de transportes de minérios provenien-
tes das jazidas de caulim e bauxita, além de servir ao transporte 
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dos polos agropecuários em formação principalmente na região de 
Paragominas. As maiores restrições ocorrem em alguns trechos do 
rio Capim em períodos de águas baixas. Principais cargas: caulim, 
madeira, carga geral (PADOVEZI, 2003).

 A pesca também é economicamente importante, provendo 
subsistência e abastecendo mercados locais e demais regiões do 
país.

 Não obstante, dada a importância da geração de energia 
para alavancar o desenvolvimento regional, o uso que mais atenção 
tem atraído, inclusive pelo vulto dos investimentos no setor, é o da 
geração de energia.

uso para produção de energia hidrelétrica

 Há, no Brasil, intensa interdependência entre a gestão da 
água e a geração de energia. Atividades industriais, agrícolas, co-
merciais e de prestação de serviços dependem, em grande medida, 
de energia hidráulica, a qual também impacta no desenvolvimento 
social, possibilitando o aumento do conforto habitacional e da qua-
lidade de vida.

 A contribuição para a matriz energética nacional é da or-
dem de 79% e não há razões para se crer em uma redução signifi-
cativa desta cifra. De acordo com o Centro Nacional de Referência 
em Pequenas Centrais Hidrelétricas, apesar da tendência do au-
mento de outras fontes de energia devido a restrições socioeconô-
micas e ambientais dos projetos hidrelétricos, há indicativos que 
a energia hidráulica continuará sendo a principal fonte geradora 
de energia elétrica no país nos próximos anos e que pelo menos 
50% da necessidade de expansão da capacidade de geração seja 
de origem hídrica.6

6. Plano Nacional de Energia 2020. Disponível em: <http://www.cerpch.unifei.
edu.br/hidraulica.php>. Acesso em: 20 fev. 2011.

 O potencial hidrelétrico amazônico é apontado como es-
tratégico por especialistas; para o potencial hidráulico nacional de 
260 milhões de MW, a região responde por quase metade, sendo, 
contudo a capacidade atual instalada de apenas 10% - enquan-
to no restante do país essa marca supera os 50%. Em relação ao 
petróleo, limita-se a Urucu no Amazonas. As reservas são de 16 
milhões de m³- equivalente a 0,3% da produção do país- toda ela 
destinada ao refino em Manaus. Quanto ao gás natural, as reser-
vas e produção de maior expressão estão também em Urucu, 49,5 
bilhões de m³ - correspondendo a 15,2% do total nacional. O ga-
soduto Coari-Manaus está em fase de implantação e o gasoduto 
Urucu-Porto Velho que estava em fase de estudo não será mais 
executado. A região não produz carvão mineral, e a produção de 
álcool é concentrada no Mato Grosso embora tenha correspondido 
a pouco menos de 6% do total nacional (PAS, 2008).

 Dentre todas as regiões do país, a Amazônia é a região 
com menor cobertura de domicílios atendidos com eletricidade, o 
déficit na área rural é particularmente preocupante com mais de 
um milhão de domicílios ainda sem acesso ao serviço. Importa-se 
energia elétrica da Venezuela e gás natural da Bolívia. A principal 
fonte de energia elétrica é a Usina Hidrelétrica de Tucuruí - que 
demandou a inundação de 2.430 km² de floresta. Investe-se atual-
mente na implantação de diversas linhas de transmissão e nos es-
tudos para a construção de cinco Unidades Hidroelétricas (UHEs) 
no médio Tocantins e no rio Xingu enquanto Furnas e outras con-
sorciadas já iniciam as obras das usinas hidrelétricas do rio Ma-
deira, Santo Antônio e Jirau. Todavia, da produção de Tucuruí, 
por exemplo, cerca de 50% são destinadas - a preços altamente 
subsidiados - a dois grandes consumidores do setor mínero-metá-
lico: a Albrás/Alunorte no Pará e Alunorte no Maranhão, os outros 
cerca de 20% para toda a região nordeste e apenas 30% da energia 
produzida para consumo residencial, comercial e das demais in-
dústrias do Pará, Tocantins e Maranhão.
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 Vários são os problemas ambientais7 referentes ao repre-
samento de água para o uso em hidroelétrica. Porém, diante das 
vazões elevadas e da ocorrência de transições entre planaltos e 
planícies na Amazônia brasileira, o potencial de aproveitamento 
hidrelétrico na região é bastante expressivo. Podemos ressaltar 
que a situação é bastante diferente na Bacia do Rio Paraná, cuja 
capacidade instalada é de pouco menos de 60% do total nacional, 
seguida pela bacia do São Francisco e a do Tocantins, com 16% e 
12%, respectivamente.

 Entre as bacias com maior potencial hidrelétrico no Bra-
sil destacam-se as do rio Amazonas e do rio Paraná. Na bacia do 
Amazonas, destacam-se as sub-bacias8 do Xingu, com 12,7% do 
potencial inventariado, a do rio Tapajós, a do rio Madeira e a do rio 
Negro.

 A oferta de energia em quantidades adequadas é um 
dos principais problemas da Amazônia de acordo com Fonseca 
(2011). Os municípios têm uma enorme demanda reprimida e as 
comunidades mais distantes dependem de pequenos geradores de 
energia movidos a diesel e gasolina. A expectativa de distribuição 
equitativa de energia na Amazônia foi alimentada pelo projeto de 
construção de inúmeras hidrelétricas na Região Norte, ainda no 
governo militar. Apesar disso, ainda nos dias atuais a Amazônia 
encontra-se dividida em regiões com oferta adequada de energia e 
áreas onde sequer a pequena demanda estável é suficientemente 
suprida. 

 
7. Por exemplo: de manutenção do fluxo de um rio, uma vez que o fluxo contínuo 
passa a ser variável em picos e vales; e ainda a diminuição do estoque de peixes 
migratórios, como salmão, bagre, esturjão, dentre outros, sendo que as soluções 
paliativas (construção de escadaria de peixe, intervenção humana direta na reti-
rada de peixe, ou ainda estação de alevinagem) não têm se mostrado eficientes. 
ESCOBAR, 2007. Comissão Internacional de Barragens.
8. Disponível em: <http://www.cerpch.unifei.edu.br/hidraulica.php>.  Acesso 
em: 20 fev. 2011.

A capacidade instalada de energia elétrica por força hidráulica no 
País é de 113.662.190,51 KW, distribuída por entre os estados da 
federação. Em relação ao estados que compõem a Amazônia Legal, 
nós temos:

Gráfico 2- Distribuição da Capacidade de Energia Instalada em relação aos esta-

dos da Amazônia Legal:

9

 

 Dentre os aproveitamentos hidrelétricos em fase de insta-
lação/operação na Amazônia, destacam-se Santo Antonio com po-
tência instalada de 3.580 MW, e Jirau com potência instalada de 
3.900 MW, ambos no rio Madeira. A implementação dessas usinas 
é considerada altamente estratégica para o governo brasileiro que 
visa ampliar a oferta de energia nos próximos anos. 

9. Gráfico produzido através de dados disponíveis em HTTP://www.aneel.gov.br/
aplicacoes/ResumoEstadual/ResumoEstadual.asp Acesso em 20 fev.2011
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 O inventário hidrelétrico do Madeira entre Porto Velho e 
Abuña faz parte do planejamento regional de navegação integra-
do da bacia Amazônica entre Brasil, Bolívia e Peru, consolidando 
essa como uma via de exportação para a América do Norte, Euro-
pa e África. A construção dos sistemas de eclusas acopladas aos 
reservatórios para a geração de energia hidroelétrica permitirá a 
extensão do trecho navegável do rio Madeira a montante de Porto 
Velho - através dos rios Orthon, Madre de Dios, Beni, Marmoré e 
Guaporé, esse complexo é composto por mais duas usinas a serem 
construídas no rio Madeira, totalizando um complexo de quatro 
usinas instaladas. 

 Outro aproveitamento hidrelétrico em destaque na Ama-
zônia é Belo Monte no rio Xingu. Em fase de instalação, é con-
siderada uma obra estratégica para o setor energético brasileiro 
proporcionando a integração de bacias hidrográficas de diferentes 
regimes hidrológicos. É também uma das maiores obras do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, 
porém, desde 2009 quando da apresentação do novo Estudo de 
Impacto Ambiental e respectivo Relatório (EIA) vem sendo alvo de 
acalorados debates sociais e judiciais devido à ausência de con-
sulta prévia ao longo do procedimento administrativo para a con-
cessão da licença prévia. Em abril de 2011, devido à expedição da 
licença de instalação (fase posterior à licença prévia), o Brasil foi 
chamado a prestar esclarecimentos junto a Comissão de Direitos 
Humanos da Organização dos Estados Americanos para informar 
o andamento da Ação Civil Pública contra a primeira licença con-
cedida (o que seria impeditivo para a concessão da segunda licen-
ça) sem que fossem cumpridos todos os procedimentos devidos e 
também solicitando a paralisação das obras de instalação até a 
realização da consulta pública:

da obrigação de realizar processos de consulta, e acordo com a Conven-
ção Americana sobre Direitos Humanos e jurisprudência do sistema inte-
ramericano, no sentido de que a consulta seja prévia, livre, informada, de 
boa-fé, culturalmente adequada, com o objetivo de chegar a um acordo, 
e com observância dos demais requisitos anteriormente enunciados, em 
relação com cada uma das comunidades indígenas afetadas, as quais são 
beneficiárias das presentes medidas cautelares.10

Apesar das resistências de ambientalistas e populações tradicio-
nais aos projetos hidrelétricos na região, como ilustra o caso de 
Belo Monte, é fato que a pressão pela maior exploração desta fonte 
energética e sua necessidade para o desenvolvimento econômico 
da região, como se observa no Plano de Aceleração do Crescimen-
to, deverá implicar um aumento significativo deste uso nos próxi-
mos anos. Isso, porém, não poderá excluir a possibilidade de uso 
múltiplo dos recursos hídricos.

 A produção agrícola e pecuária tem crescido a largos 
passos, bem como a população urbana, o que deverá resultar em 
maior consumo e poluição da água, mas também do crescimento da 
estrutura portuária e da navegação. Os potenciais de desenvolvi-
mento da pesca, aquicultura e turismo, entre outros, tampouco po-
dem ser desprezados. O adensamento das atividades econômicas, 
no Brasil e em seus vizinhos amazônicos, tampouco possibilitará 
que as questões referentes à bacia do Amazonas possam sempre 
ser resolvidas no âmbito interno: crescimento econômico também 
potencializa o aparecimento de controvérsias e conflitos, os quais, 
muitas e muitas vezes, terão aspectos ambientais e transfronteiri-
ços a serem considerados.

 

10. Sentença disponível em: <www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/Car-
ta_OEA_Brasil_1_4_2011.pdf>. Acesso em: 06 set. 2011.
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10. Sentença disponível em: <www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/Car-
ta_OEA_Brasil_1_4_2011.pdf>. Acesso em: 06 set. 2011.



 O conhecimento dos principais usos da água na bacia 
Amazônica brasileira, assim como o reconhecimento dos proble-
mas causados por esses usos e a identificação dos setores que 
maiores interesses possam contrapor, é um indicativo para a gestão 
eficiente dos usos múltiplos dos recursos hídricos. 

 Nesse sentido, constata-se que o governo federal está dis-
posto a suportar os vários riscos e custos da construção de grandes 
usinas, assim como o incremento da geração termoelétrica, com-
plementarmente à hidráulica, para atender as demandas de ex-
pansão da produção de alumina e alumínio primário na região em 
detrimento dos demais usos.

conclusões

 Com a edição da Lei 9.433/1997 o planejamento hídrico é 
deslocado da esfera central-pública e isolado- para o envolvimento 
dos seguimentos sociais de interesse direto na utilização da bacia 
hidrográfica estruturando a gestão descentralizada no Brasil. Com 
a finalidade de implementar o Plano Nacional de Recursos Hídri-
cos foi instituída a Divisão Hidrográfica Nacional pelo Conselho 
Nacional dos Recursos Hídricos (CNRH). A ANA dividem 12 as 
regiões hídricas, dentre as quais a região amazônica, constituída 
pela bacia hidrográfica do rio Amazonas situada em território na-
cional, pelas bacias hidrográficas dos rios existentes na Ilha de 
Marajó, além das bacias situadas no estado do Amapá que desá-
guam no Atlântico Norte.

 Para a ANA as maiores demandas pelo uso da água na 
região ocorrem nas sub-bacias dos rios Madeira, Tapajós e Negro, 
correspondendo a 39% da demanda total para o uso na irrigação, e 
17% para uso urbano, sendo esse uso diretamente relacionado com 
a vocação econômica da região.

 De acordo com a legislação nacional, a gestão dos recur-
sos hídricos deve priorizar os usos múltiplos da água, dessa forma, 
os setores usuários têm igualdade de acesso ao recurso.Ao longo 
de toda a bacia amazônica, a importância dos recursos hídricos é 
bastante relacionada à navegabilidade, cujo transporte aquaviário 
de pessoas e mercadorias é essencial para a economia de toda a 
região.

 O potencial hidrelétrico amazônico é apontado como es-
tratégico por especialistas respondendo por quase metade do po-
tencial hidráulico nacional,sendo, porém, a capacidade atual ins-
talada de apenas 10%.Nesse sentido, a cobertura de domicílios 
atendidos com eletricidade na região amazônica é a menor do país, 
sendo o déficit na área rural, particularmente preocupante, com 
mais de um milhão de domicílios ainda sem acesso ao serviço.

 Atualmente há significativos investimentos na implanta-
ção de diversas linhas de transmissão e nos estudos para a constru-
ção de cinco Unidades Hidroelétricas (UHEs) no médio Tocantins 
e no rio Xingu enquanto Furnas e outras consorciadas já iniciam as 
obras das usinas hidrelétricas do rio Madeira, Santo Antônio e Ji-
rau. Todavia, da produção de Tucuruí, por exemplo, cerca de 50% 
são destinadas - a preços altamente subsidiados - a dois grandes 
consumidores do setor minero-metálico: a Albrás/Alunorte no Pará 
e Alunorte no Maranhão, os outros 50 % são divididos em cerca de 
20% para toda a região nordeste e apenas 30% da energia produ-
zida para consumo residencial, comercial e das demais indústrias 
do Pará, Tocantins e Maranhão.

 Assim, embora a oferta de energia em quantidades ade-
quadas seja um dos principais problemas da Amazônia, a opção 
na região continua sendo pela construção de grandes centrais 
hidrelétricas como as de Santo Antonio e Jirau no rio Madeira e 
Belo Monte no rio Xingu. Se beneficia, portanto,  o fornecimen-
to de energia para grandes empreendimentos econômicos do setor 
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de alumínio em detrimento do abastecimento doméstico,com altos 
custos ambientais por meio da inundação de extensas áreas de flo-
restas e emissão de gases de efeito estufa, e ainda a diminuição na 
possibilidadede usos múltiplos dos recursos hídricos na região.
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Resumo

O objetivo destetexto é de apre-
sentar uma reflexão sobre o caso 
do Comitê de Bacias dos rios So-
rocaba e Médio Tietê (CBH-SMT). 
A pesquisa se desenvolveu a partir 
de análise de atas, deliberações 
e entrevistas com atores relevan-
tes,visando mostrar como o histó-
rico de mobilização e participação 
social e a implantação dos ins-
trumentos de gestãocontribuíram 
para a melhoria das condições de 
qualidade ambiental da bacia e 
também para os avanços alcança-
dos na governança das águas dessa 
Unidade de Gestão de Recursos 
Hídricos. 

Como principais resultados po-
de-se apontar que houve melhora 
significativa na qualidade da água, 
especialmente na bacia do rio So-
rocaba, e que oCBH-SMT, em cuja 
atuação a sociedade civil tevepa-

AbstRAct 

This text presents an analysis of 
the case of the water basin com-
mittee of Rivers Sorocaba and 
Medio Tiete in the state of São 
Paulo.The research was based 
in the analysis of documenta-
tion provided by the committee, 
deliberations of the committee, 
interviews with relevant stake-
holders,  as to show how the 
history of mobilization and social 
participation and the implemen-
tation of management instruments 
contributed to improve the envi-
ronmental quality of the basin and 
also to the advancements reached 
as to water governance of this 
basin.As main outcomes it can be 
pointed a significant improvement 
in water quality especially in the 
Sorocaba river basin. It is also to 
be recalled that the civil society 
segment has had a very relevant 
role in the water basin committee 
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pel fundamental,  tem contribuído 
positivamente para o fortalecimen-
to do sistema estadual de recursos 
hídricos, principalmente pelo es-
paço democrático de discussão e 
decisão de políticas publicas que 
se instalou no comitê de bacias. 

Palavras-chave: participação, 
sociedade civil, governança da 
água, comitês de bacias hidrográ-
ficas

has been a relevant stakeholder 
to strengthen the state system of 
water resources, mainly as a dem-
ocratic  arenaof debate and deci-
sion making of water policies.

Keywords:  Participation, Civil 
society, water governance, water 
basin committees, Brazil

Introdução

A reforma política da gestão das águas paulistas se traduz 
na instituição da Política de Gestão de Recursos Hídricos do esta-
do de São Paulo que completa  22 anos em 2013. O Sistema Inte-
grado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) instituído 
por essa política, tem por princípios norteadores a descentraliza-
ção por meio dos comitês de bacias hidrográficas, a participação 
da sociedade civil organizada e a integração da gestão não só no 
que diz respeito à quantidade e qualidade da água, mas também a 
integração da gestão da água superficial com a água subterrânea, 
entre outros. O SIGRH divide o Estado em 22 unidades de geren-
ciamento de recursos hídricos (UGRHI), que correspondem a 21 
comitês de bacias hidrográficas (CBH), cuja maioria foi implanta-
da entre 1993 e 1996. Todo  o sistema segue uma lógica tripartite 
e paritária, com representantes da sociedade civil organizada, do 
poder publico municipal e do poder público estadual.  O segmento 
da sociedade civil é subdividido em quatro: usuários, entidades 
classistas, ONG´s ambientalistas e universidades e institutos de 
pesquisa.

 Em geral pode-se afirmar que quase todos os instrumentos 
de gestão foram implementados: Outorga, Planos de Bacias, Plano 
Estadual de Recursos Hídricos, Relatórios de Situação, Cobrança 
pelo Uso da Água, principalmente naqueles comitês com carac-
terísticas preponderantemente industriais e com condições mais 
críticas de qualidade e quantidade de água: Piracicaba Capivari 
e Jundiaí – PCJ; Paraíba do Sul – PS; Alto Tietê - AT e Sorocaba 
e Médio Tietê - SMT. Foram implantadas apenas três Agências de 
Bacias Hidrográficas: no Comitê de Bacias Hidrográficas PCJ, no 
AT e no SMT. 

Muito embora o sistema esteja estruturado e todos os co-
mitês implantados, em pleno funcionamento em diferentes graus 
de maturidade, ainda assim, cabe questionar se o modelo proposto  
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para a gestão das águas paulistas, está sendo implantado a conten-
to, e quais os desafios e perspectivas que se apresentam. Embora 
se constitua visivelmente numa política pública, torna-se necessá-
rio avaliar a governança pode ser considerada eficiente quanto à 
alocação dos recursos, além da definição de metas tangíveis para a 
recuperação da qualidade ambiental dos rios do estado, diminui-
ção dos índices de perdas, entre outros.

Os Comitês de Bacias Hidrográficas constituem o elemento mais 
importante, enquanto instâncias descentralizadas. Reúnem as li-
deranças locais institucionais e políticas, tais como os prefeitos 
dos municípios que compõem a bacia hidrográfica, as  entida-
des da sociedade civil  sediadas na bacia e também os órgãos do 
Estado relacionados às questões hídricas: de meio ambiente, de 
agricultura, de saúde, de planejamento, de proteção dos recursos 
naturais, de saneamento, de recursos hídricos, entre outros. Trata-
se de um espaço de aprendizagem social, articulação política e 
tecno-burocrática, negociação, construção de pactos, e se constitui 
no cerne de todo o sistema de gestão das águas, pois contém os 
germes de todos os princípios norteadores do sistema, que trazem 
a possibilidade dessa nova construção (JACOBI, 2004).

Este artigo traduz os resultados de pesquisa da tese de doutorado 
sobre “Governança da água no estado de São Paulo”, defendida no 
PROCAM em 2011. 

desenvolvImento da PesquIsa

A metodologia utilizada se baseou na análise da tempo-
ralidade de implementação da política estadual de gestão de re-
cursos hídricos, dos instrumentos de gestão e a partir do  próprio 
processo de instalação do Comitê, por meio de Atas de reuniões 
e Deliberações, tanto do Comitê, das Câmaras Técnicas como do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e de entrevistas com 
atores relevantes, tanto do estado como dos municípios e da socie-
dade civil, o que possibilitou o aprofundamento nos assuntos de 
maior interesse.

O período de análise começa com a mobilização para a 
formação do Comitê, em 1994, e se estende até o ano de 2010.

Avaliou-se, também, a evolução do indice de qualidade 
das águas dos rios Sorocaba e trecho Médio Tietê, para verificar 
se houve alteração de qualidade das águas da bacia, no período de 
análise deste trabalho. Para tanto, foram analisados índices que 
são utilizados pela CETESB – Companhia de Tecnologia de Sa-
neamento Ambiental, responsável pelo monitoramento da qualida-
de dos corpos hídricos do estado de São Paulo. Dentre eles foram 
escolhidos o IAP – Índice de Qualidade de Água para o Abaste-
cimento (que, a partir de 1998 substitui o IQA  ) e o IAV – Índice 
de Qualidade da Vida Aquática. Os Relatórios de Qualidade das 
Águas Interiores da CETESB são anuais e sempre apresentam da-
dos referentes ao exercício do ano anterior.

As entrevistas realizadas foram semi-estruturadas, foca-
das em atores relevantes do CBH-SMT, que tiveram a possibili-
dade de discorrer sobre os temas propostos, por meio  da aplica-
ção de questões previamente definidas. Dessa forma, foi possível 
complementar as informações encontradas no registro documental, 
na medida em que as questões abertas propiciaram aos entrevista-
dos abordar as temáticas livremente. Os atores foram selecionados 
utilizando-se como critérios o tempo de participação e o nível de 
envolvimento na gestão da água na bacia.

As entrevistas foram conduzidas por pesquisadores em lo-
cais e horários acordados previamente com os entrevistados. Os 
entrevistados foram primeiramente informados sobre o objetivo 
da pesquisa, as perguntas das entrevistas foram feitas oralmente 
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pelos pesquisadores, e as respostas foram anotadas pelo entrevis-
tador em folhas de papel identificadas pelas informações do entre-
vistado. As entrevistas não foram gravadas. Os entrevistados foram 
identificados pelo nome, instituição que representam e o segmento 
a que pertencem. As entrevistas foram elaboradas em forma de 
questionário. Foram definidas cinco questões principais a serem 
feitas para os entrevistados. As questões abordaram temas rela-
tivos ao avanço da gestão dos recursos hídricos na bacia hidro-
gráfica, aos fatos mais marcantes e às principais inflexões, e aos 
principais aspectos que contribuíram para o avanço observado. 

Foram definidos como atores relevantes aqueles que pos-
suem um histórico de ativa participação na história do Comitê, 
histórico esse verificado por presença nas reuniões do Comitê e na 
Câmara Técnica. Alguns são membros do Comitê desde o processo 
de mobilização para a estruturação do mesmo. Foram entrevista-
dos 12 atores, representantes dos três segmentos: Prefeitos, Estado 
e Sociedade Civil, sendo esse último subdividido em: usuários, 
ONGs ambientalistas, universidades e instituições de pesquisa. 

Após as entrevistas, os dados foram sistematizados em 
forma de matriz, mostrando as respostas de cada entrevistado, de 
acordo com os temas abordados. A partir da matriz resultante das 
respostas dos entrevistados, foram identificados os temas de infle-
xão, temas de maior recorrência para cada segmento. Todo esse 
conjunto de práticas foi analisado à luz da revisão bibliográfica, 
principalmente para a compreensão de governança, o processo 
participativo, os comitês de bacias, formulação de política pública 
e o papel das instituições presentes no processo de gestão compar-
tilhada de recursos hídricos.

Governança e aPrendIzaGem socIal

A pesquisa desenvolvida teve foco no fortalecimento do 
espaço público e na abertura da gestão pública à participação da 
sociedade civil na elaboração de   políticas públicas, e na sem-
pre complexa e contraditória  institucionalização  de práticas par-
ticipativas inovadoras que proponham rupturas com a dinâmica 
predominante na gestão pública e, em especial, na gestão hídrica 
e ambiental. Analisa-se, também, a evolução dos indicadores de 
qualidade das águas dos rios Sorocaba e trecho Médio Tietê, para 
verificar se houve alteração de qualidade das águas da bacia, no 
período de análise deste trabalho. 

Neste trabalho foi adotada a noção de governança, enquan-
to noção de poder social que faz intermediação das relações entre 
Estado e Sociedade Civil, como espaço de construção de alianças 
e cooperação, mas também permeado por conflitos que decorrem 
do impacto das assimetrias sociais e seus impactos no meio am-
biente e das formas de resistência, organização e participação dos 
diversos atores envolvidos. Esta noção transcende, portanto, uma 
abordagem técnico-institucional e se insere no plano das relações 
de poder e do fortalecimento de práticas de controle social e cons-
tituição de públicos participativos (JACOBI, 2006).

O principal referencial teórico utilizado para auxílio das análi-
ses citadas foi o das Plataformas Multiatores - PMA, (WARNER, 
2006a) são processos que permitem aos atores participarem con-
juntamente, buscando soluções compartilhadas. Os grupos de in-
teresse assumem uma dinâmica coletiva para lidar com um proble-
ma comum, trabalham de forma coletiva para entender a natureza 
do mesmo, cooperam na resolução de conflitos relacionados com 
ele e desenvolvem ações conjuntas em relação aos problemas per-
cebidos. Baseia-se no reconhecimento da importância de se buscar 
equidade e responsabilização social com prestação de contas (ac-
countability) na comunicação entre os grupos de interesse. Com-
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preende representação equitativa de três ou mais grupos e seus 
olhares, princípios democráticos de transparência e participação, 
e visa desenvolver parcerias e o fortalecimento de redes entre os 
grupos de interesse relevante.

o contexto da PesquIsa - a uGrHI – 10 – BacIa do sorocaBa e médIo 
tIetê 

No Estado de São Paulo, por variadas razões históricas, 
formou-se gradativamente – e em um prazo de tempo relativa-
mente curto – uma grande aglomeração urbana, a Macrometrópo-
le Paulista. Ela abrange três regiões metropolitanas – São Paulo, 
Campinas e Baixada Santista –, e ainda, as áreas que lhes são 
vizinhas e as macrorregiões do vale do Paraíba e de Sorocaba. Sua 
extensão alcança cerca de 52.000 km², e detém 75% da população 
do Estado de São Paulo e cerca de 83% do seu Produto Interno 
Bruto – PIB (ou, posto de outra forma, aproximadamente 16% da 
população brasileira e 28% do PIB nacional). (COBRAPE, 2009)

Toda a força econômica e concentração populacional 
dessa macrometrópole têm sua “máquina de força” na Região 
Metropolitana de São Paulo - RMSP, onde um dos problemas mais 
críticos é, a disponibilidade hídrica, razão pela qual se faz ne-
cessário buscar água para o atendimento das demandas em outras 
bacias. Estudos vem sendo realizados sobre a disponibilidade e 
demanda nas bacias vizinhas à do Alto Tietê, que compõem a ma-
crometrópole. A bacia hidrográfica dos rios Sorocaba e Médio Tie-
tê é uma delas, mesmo já apresentando situação preocupante em 
relação à disponibilidade hídrica, esta bacia apresenta, ainda, a 
maior taxa de crescimento populacional, comparada com as bacias 
hidrográficas do Alto Tietê e a do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, o 
que a coloca numa situação de eminente criticidade. 

Tais fatos relacionados à disponibilidade hídrica, e ao fato dessa 
bacia compor uma das regiões de maiores conflitos no estado, a 
macrometrópole paulista, foram algumas das razões para escolha 
do comitê de bacia hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê - CBH 
– SMT, equivalente à UGRHI – 10, como estudo de caso. Além 
disso, entre os conflitos que a caracterizam existe o do trecho mé-
dio do rio Tietê que recebe toda a água poluída da bacia do Alto 
Tietê e do PCJ, impossibilitando soluções locais. Por outro lado, o 
CBH-SMT constitui um espaço participativo com grande relevân-
cia para a região, e também apresenta bons resultados em relação 
à qualidade da água e à governança.

A UGRHI-10 – abrange a bacia hidrográfica dos rios Soro-
caba/Médio Tietê, são 34 (trinta e quatro) municípios, dos quais 17 
(dezessete) estão situados na Bacia do Médio Tietê e 17 (dezessete) 
na Bacia do Rio Sorocaba. Sua área é de 11.827 km², localizada na 
porção centro-sudeste do Estado de São Paulo. A bacia tem uma 
população aproximada de 2.000.000 habitantes, é altamente urba-
nizada (80%) e tem característica predominantemente industrial.  

 No período de 1996 a 2000, a Bacia apresentou uma Taxa 
Geométrica de Crescimento Anual – TGC média de 3,09%, su-
perior à do próprio Estado de São Paulo. A atualmente a média é 
de 1,69% a.a, ainda maior do que a média do Estado, de 1,09 a.a. 
(SEADE, 2010). 

 Compreende o trecho do Rio Tietê desde a saída do Reser-
vatório de Pirapora até a Barragem de Barra Bonita com extensão 
de 367 Km, envolvendo uma área de drenagem de, aproximada-
mente, 6.830 Km². Seus principais afluentes são os rios Jundiaí, 
Capivari e Piracicaba (UGRHI-05) na margem direita e o rio Soro-
caba, na margem esquerda. 

 A bacia do Sorocaba é  mais populosa (onde se localizam 
os municípios de Sorocaba e de Votorantim), sendo também a que 
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apresenta o maior parque industrial. O rio Sorocaba no trecho que 
atravessa os municípios mais populosos, Sorocaba e Votorantim, 
ainda é poluído, principalmente pelo insuficiente tratamento dos 
esgotos domésticos. O tratamento dos esgotos de Sorocaba (93% ) 
e de Votorantim (61,4 %) é bastante recente (CETESB, 2010).  Já 
é possível, nessa bacia, observar melhora na qualidade das águas 
do rio Sorocaba, e num curto período de tempo, será possível veri-
ficar a quase total despoluição de suas águas, com o tratamento de 
100% dos esgotos  (IPT, 2008). 

 Já a bacia do Médio Tietê, tem características bem dife-
rentes. O rio Tietê após atravessar a RMSP – Região Metropolitana 
de São Paulo, na bacia do Alto Tietê, passa a compor a bacia do 
Médio Tietê. Sendo assim, a péssima qualidade das águas do Tietê 
que banham os municípios do Médio Tietê têm razões exógenas. 
Isso traz grandes conflitos para os municípios que compõem essa 
bacia, que dependem dos programas de despoluição do Alto Tietê 
para a recuperação de suas águas. 

transformações oBservadas na uGrHI 10 – BacIa do sorocaBa e médIo 
tIetê

Observa-se, quase por unanimidade entre os atores con-
sultados, que o principal resultado percebido é o aumento do ín-
dice de tratamento de esgotos nos municípios, especialmente de 
Sorocaba e Votorantim, o que contribui para a despoluição do rio 
Sorocaba, destacando que houve evolução mesmo com aumento da 
população e aumento  de atividade econômica. Os entrevistados 
afirmam que há peixes no rio, e que as prefeituras estabelecem 
procedimentos de acompanhamento da situação. 

 Além disso, são apontados o planejamento mais racional 
do uso da água, melhor gestão, maior número de municípios com 

disposição adequada dos resíduos sólidos e uma real percepção 
dos desafios da Região. “Os resultados efetivos na qualidade das 
águas do rio acabam incentivando outros municípios, e cobra-se 
dos municípios à montante”.

 No tangente à qualidade das águas, a porcentagem de co-
leta e tratamento dos esgotos domésticos dos municípios perten-
centes à UGRHI 10 aumentou entre os períodos de 1996 e 2010 
(Gráficos 1 e 2). No ano de 1996, na bacia do Médio Tietê eram 
gerados 29.902 kg DBO
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/. dia e o remanescente  era 26.803 kg 
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/ dia, ou seja, apenas 10% recebiam algum tipo de trata-
mento (CBH-SMT, 1995), enquanto que em 2010  essa porcenta-
gem aumentou para 47%.  Na bacia do Rio Sorocaba, eram gerados 
46.715 kg DBO

5,20
/ dia e o remanescente era 39.330 kg DBO
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dia, apenas 16% recebiam algum tipo de tratamento(CBH-SMT, 
1995), já em 2010 esse índice aumentou para 65%.. Importan-
te também salientar que esse aumento significativo de tratamento 
dos esgotos se deve principalmente às iniciativas municipais, ou 
seja, municípios que mantêm os seus serviços de saneamento au-
tônomos como, por exemplo, Sorocaba e Votorantim na bacia do 
Sorocaba.

 Como consequência, especialmente na bacia do Sorocaba, 
observa-se significativa melhora ambiental na qualidade das águas 
do rio, com reflexos positivos na bacia hidrográfica e na comuni-
dade, comprovada pelos índices da CETESB e significativa trans-
formação no que tange  à paisagem, e ao uso do rio, uma vez que 
os peixes voltaram e pode-se observar muitos pescadores nos dias 
ensolarados, demonstrando a reincorporação desse patrimônio pe-
los cidadãos.
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Graf. 1 - Evolução do Tratamento de esgotos na bacia do Médio Tietê

Graf. 2 - Evolução do Tratamento de esgotos na bacia do Sorocaba

 Para avaliar a qualidade das águas dos rios, utilizamos os 
índices da CETESB, o Índice de Abastecimento Público – IAP, 
que mede a qualidade da água para fins de abastecimento público, 
e o Índice de Vida Aquática – IAV, que é um índice mais sensí-
vel do que o IAP, uma vez que considera outros parâmetros para 
a conservação da vida aquática. Devido ao IAP ser relacionado 
aos parâmetros para fins de abastecimento público, os pontos de 
monitoramento são coincidentes com pontos de captação de água 
para abastecimento, e por isso essa análise só faz sentido no rio 
Sorocaba.
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 Observa-se que houve melhora significativa do IAP   em 
quase todos os pontos de monitoramento ao se comparar o ano de 
2010 e o de 2005. Os valores observados em 2010 foram superio-
res à média histórica. Isso se justifica pela evolução no tratamento 
dos esgotos domésticos  especialmente nos municípios de Soro-
caba, Votorantim e Tatuí. Porém, para o ponto do reservatório de 
Itupararanga (SOIT02900) o IAP foi reduzido de 88 para 53. Algo 
preocupante visto que o reservatório é o principal manancial de 
abastecimento para a bacia do Rio Sorocaba. Os valores observa-
dos no ponto do Reservatório de Itupararanga estão relacionados 
com o processo de eutrofização na represa, resultante do esgoto 
gerado pelos municípios de Ibiúna e Vargem Grande Paulista, que 
são apenas parcialmente tratados e lançados no reservatório.

Graf. 4 – Evolução do IVA no Médio Tietê

 

 Observa-se na bacia do MT, logo no primeiro trecho( a 
jusante da RMSP) no ponto TIET02350, que a qualidade da água 
melhorou em relação ao ponto anterior, devido à aeração natural 
das águas feita pelas corredeiras existentes no trecho do município 
de Cabreúva e também pela contribuição do trecho entre Pirapora 
e Salto, que apresenta boa declividade, acelerando o processo de 
autodepuração da água (CETESB, 2010). Porém, apresenta piora 
já nos pontos seguintes refletindo o impacto do recebimento das 
águas poluídas dos rios Capivari e Jundiaí. Esses dados compro-
vam que há necessidade de se avançar no tratamento dos esgotos 
tanto da RMSP quanto do PCJ.

 

 Quanto ao rio Sorocaba, em relação ao IVA (Graf. 5), ob-
serva-se que ao  passar pela região de Sorocaba e Votorantim os 
valores de IVA pioram (SORO02100 e SORO02200), devido à 
grande ocupação urbana que despeja os efluentes nesse rio, que 
são de origem doméstica e industrial. Porém, observa-se que nos 
demais pontos a jusante da cidade de Sorocaba (SORO02500 e 
SORO02700) e em 2010  os valores melhoraram, devido às  es-
tações de tratamento de esgotos de Sorocaba e Votorantim, além 
do melhoramento na eficiência de algumas estações de indústrias, 
contribuindo na melhoria da qualidade da água. (CETESB, 2010).
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Quanto às águas da represa de Itupararanga, encontram-se índices 
crescentes de avanço da poluição, especialmente por componentes 
provenientes do lançamento de esgotos domésticos sem o devido 
tratamento e de práticas agrícolas inadequadas. Considerando se-
rem essas águas de capital importância, uma vez que abastecem 
mais de 60% da população da bacia do Sorocaba, sugere-se ao 
Comitê que exija maior rigor no estabelecimento de prioridades 
por parte da Concessionária (SABESP), de acordo com o Plano 
de Bacias e que busque parcerias com o Conselho Gestor da APA 
para maior envolvimento dos municípios devido à sua competência 
em relação às políticas de uso do solo.

a Governança da ÁGua no uGrHI – 10 – BacIa do sorocaBa e médIo 
tIetê 

 A análise da evolução da implantação da política estadual 
de gerenciamento de recursos hídricos no  CBH-SMT foi feita por 
meio de uma linha do tempo, que se inicia com a instalação do 
Comitê em 02 de agosto de 1995 e vai até o início da Cobrança 
pelo uso da água  em 2010. Foram observados quatro períodos 
distintos: Implantação e Estruturação (1995 a 2000): Mobilização 
e Posicionamento (2000 a 2002); Aperfeiçoamento Institucional 
(2003 a 2009) e Consolidação do Modelo Gerencial a partir de 
2010.

 Observou-se que as reformas do sistema de gestão da água 
no Estado de São Paulo e a implantação do SIGRH, impactaram 
sobremaneira a gestão que vinha sendo realizada na bacia do SMT. 
Essa era basicamente, por comando e controle dos órgãos esta-
duais, e apenas os municípios eram organizados em consórcio, o 
CERISO. As principais preocupações eram: indústrias, e intercep-
tores para afastamento dos esgotos. Com a instalação do comitê e a 
implantação dos instrumentos de gestão, a participação nas câma-
ras técnicas, as questões ambientais começaram a ganhar corpo, 
com uma grande participação da sociedade civil, os empreendi-
mentos de grande impacto ambiental começaram a ser discutidos 
no comitê, o tratamento de esgotos e de resíduos, assim como a 
elaboração de estudos e planejamento da bacia,  a recomposição 
florestal e a recuperação de matas ciliares passaram a ser temas 
prioritários para a gestão da bacia hidrográfica. 

Muito embora o CBH-SMT, tenha implantado quase todos 
os instrumentos de gestão, nenhum deles foi plenamente implan-
tado, todos eles implicam em profundas mudanças institucionais e 
políticas, pode-se dizer  que todos estão em implantação gradual. 
Aos Planos de Bacias faltam articulações com os municípios, as-
sim como falta também aos Planos Estaduais de Recursos Hídricos 
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a articulação com as demais políticas setoriais, que garantam a 
priorização governamental para garantir o orçamento necessário.  
A Cobrança pelo Uso da Água está em sua fase inicial e os Rela-
tórios de Situação não fazem muito sentido sem os recursos orça-
mentários necessários.

A composição do Sistema Integrado de Gerenciamento  de 
Recursos Hídricos paulista, talvez por ter sido o primeiro sistema 
a ser instalado, não segue a composição prevista na Lei Nacional 
das Águas (Brasil,1997), trazendo vantagens e desvantagens. Por 
exemplo, a participação dos municípios e dos usuários. No SIGRH 
os municípios se constituem como um dos segmentos na repre-
sentação tripartite, enquanto que os usuários de recursos hídricos 
compõem juntamente com outras categorias, o  segmento da socie-
dade civil organizada (São Paulo,1991). Importante ressaltar essa 
característica pois abre um importante canal de participação e en-
volvimento dos municípios,  reconhece a importância do município 
como gestor local,  a importância das iniciativas e competências 
municipais dentro de um escopo de bacia hidrográfica, e os muni-
cípios representados pelos seus prefeitos acabam por perceber o 
comitê, e o CRH como um espaço privilegiado de  troca de expe-
riências e informações sobre questões ambientais. No entanto, em 
relação aos usuários, o sistema paulista é menos objetivo do que 
o nacional, pois ao colocar este segmento junto com a sociedade 
civil, não reconhece os usuários públicos, enquanto interesse es-
pecífico e, por outro lado, subdivide o segmento da sociedade civil 
que, por si, já tem interesses muito diversos.

 Em relação à participação dos membros do Comitê da Ba-
cia do Sorocaba e Médio Tietê, em reuniões plenárias, observa-se 
na Tabela 1 que o comparecimento dos prefeitos,  é muito signifi-
cativo, sendo o maior entre os três segmentos, em média 81,1%, de 
acordo com os registros de listas de presenças, dos 34 municípios 
integrantes da bacia, seguido pelo segmento da sociedade civil, 
74,8%. Obviamente que em reuniões de eleição, que acontecem 

a cada dois anos, esses índices aumentam, mas observa-se que 
mantiveram a mesma ordem.

Segmentos Presenças Médias em Reuniões 
Plenárias

Presenças Médias em      
Reuniões de Eleição

Municípios 81,1% 92,6%

Estado 68,7% 75,0%

Soc. Civil 74,8% 83,8%
Fonte: Tabela organizada pela autora, a partir das Listas de presença das reuniões 
do CBH (acervo do CBH-SMT).

Tabela 1 - Representação das médias de presenças dos três segmentos em reu-
niões Plenárias e de Eleição

 Em relação à renovação dos membros do Comitê, o que 
se verificou é que há uma alternância dos membros da socieda-
de civil, indicando, portanto, baixos índices de renovação (38%). 
Esse dado foi obtido considerando a taxa de substituição, entre as 
gestões, dos representantes da sociedade civil. Porém, observa-se 
também que algumas entidades têm maior participação, alternan-
do muitas vezes essa participação, entre titular e suplente, porém 
sempre presente em todos os mandatos. Dentre os segmentos da 
sociedade civil, as ONGs Ambientalistas  constituem o segmento 
mais numeroso, tanto que encontram-se entidades ambientalistas 
em outros segmentos, resultantes de  acordos para ocupação das 
vagas. É importante que ocorra renovação para o fortalecimento 
do sistema. Entretanto, há que se avaliar melhor, o que é mais 
adequado em termos de renovação dos membros, tendo em vista 
que o processo para aprendizado demanda tempo (JACOBI, 2006). 
Por isso coloca-se a necessidade de se desenvolver um trabalho de 
avaliação da aprendizagem social ocorrida no CBH-SMT, para que 
se visualizem os melhores indicadores e que esses possibilitem os 
aperfeiçoamentos necessários à renovação.  
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 A direção do CBH-SMT reflete sua formação tripartite 
tendo, em geral, como presidente um representante dos prefeitos 
municipais, como vice-presidente, um representante da socieda-
de civil e como secretaria executiva um órgão gestor de recursos 
hídricos do Estado, no caso, a CETESB. Observa-se que em oito 
mandatos consecutivos do CBH, praticamente não há renovação 
entre as entidades membros da direção e, portanto, da liderança 
dos segmentos.  Observa-se que dos quatro componentes que in-
tegram o segmento da sociedade civil, na direção do CBH, apenas 
aparecem dois: universidades e entidades ambientalistas, sendo 
que esse último exerceu a vice-presidência nos últimos cinco man-
datos, ou seja, dez anos. Em relação aos municípios, observa-se 
que Itu, Sorocaba, e Cesário Lange exerceram a presidência do 
CBH. No entanto, observa-se, ainda, que dos 16 anos de análise 
deste trabalho (1995 a 2010), a prefeitura de Sorocaba exerceu a 
presidência por 12 anos, 75% do período. Os municípios, em ge-
ral, entendem que sendo Sorocaba um município polo e, portanto, 
com maior poder político, está mais habilitado para o exercício da 
presidência (WWF; FNBC, 2005).

 Para o  cargo de  Secretaria Executiva, observa-se não 
haver renovação de entidades, pois  esse cargo é definido pelo go-
verno do Estado e, no caso do CBH- SMT, a instituição definida  é a 
CETESB, segundo depoimento de técnicos do Estado. Em relação 
aos temas levantados nos principais embates, ficou demonstrado 
que as discussões internas ao CBH sempre são resolvidas pelo diá-
logo e consenso. Observou-se que a sociedade civil participa na 
definição das pautas de reuniões do CBH, que suas demandas têm 
o mesmo peso e tratamento de outros segmentos, e que coordena 
cinco das nove câmaras técnicas e grupos de trabalho. 

 Verificou-se também, que a sociedade civil dentro de seu 
escopo plural de composição, também apresenta perfis diferentes 
de participação. No geral, os segmentos mais ativos, propositivos e 
disponíveis foram as universidades e entidades de pesquisa.

 Grande conflito evidenciou-se na relação entre as deli-
berações do comitê e os entes superiores na política paulista de 
gestão das águas, a coordenação do Sistema, colocando em dúvida 
um dos principais princípios norteadores da política: a descen-
tralização. Observa-se nos episódios que foram relatados que não 
houve delegação de poder, caracterizando assim, o processo como 
desconcentração ao invés de descentralização (JACOBI, 2000). 
Uma sugestão para essa questão que provoca tensão e conflito, de 
solução gradual, é o constante investimento em capacitação para 
os gestores de recursos hídricos das instituições envolvidas, o estí-
mulo a uma troca de experiências entre os gestores de organismos 
estaduais, e entre os gestores dos comitês e uma maior transparên-
cia na gestão da coisa pública. 

 Outro ponto de conflito de interesses também parece re-
sidir na indefinição política do estado em relação à integração da 
gestão da qualidade e quantidade da água. O estado de São Paulo 
ao contrário de vários estados brasileiros (Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Bahia, entre outros) não teve condições po-
lítico-institucionais para completar o projeto de unificação da ges-
tão de qualidade e quantidade dos recursos hídricos na Secretaria 
de Meio Ambiente (2007-2010). No final de 2010 a coordenação 
de recursos hidricos foi transferida “de volta” para uma secretaria 
relacionada a Obras, a atual Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos. Isso revela a continuidade de uma lógica pautada por 
conveniências políticas em detrimento da racionalidade e eficên-
cia na gestão de recursos hídricos, considerando o fortalecimento 
de uma lógica de governança pautada pela construção de organi-
cidade e articulação institucional. Os reflexos são sentidos pelos 
membros participantes de comitês de bacia, como explicitado na 
avaliação conduzida por Empinotti (2010) e pelos atores relevan-
tes entrevistados na presente pesquisa.  

 Considerando que pela abordagem neo-institucionalista, 
as organizações não são agentes neutros e sim determinantes do 
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processo de implantação da política, e ainda a importância das 
organizações governamentais na governança das águas paulistas, 
sugere-se a realização de estudos em relação ao papel destas e de 
seus agentes na formação e implantação da política de gestão das 
águas. 

 Em relação à participação dos municípios no CBH-SMT, 
estudos mais detalhados devem ser conduzidos, também, para 
identificar o compromisso desse segmento com a política de gestão 
das águas paulistas, tendo por base o Plano de Bacias e suas res-
ponsabilidades com o disciplinamento do uso do solo, os serviços 
de saneamento: gestão da demanda de água, coleta e tratamento de 
esgotos, disposição adequada de resíduos sólidos, plano de  drena-
gem e a recomposição de matas ciliares e de  proteção de nascen-
tes.

conclusão

 Pode-se concluir, no período analisado, que os esforços na 
implantação dessas reformas institucionais para melhor gestão dos 
recursos hídricos e os recursos aplicados nos  municípios da bacia 
para o tratamento dos esgotos, mostraram resultados positivos na 
bacia do rio Sorocaba. No entanto, não foram proporcionais aos re-
sultados obtidos no Médio Tietê, onde o grau de poluição é severo 
(índices péssimo e ruim - CETESB, 2010) e cuja solução depende 
do tratamento dos esgotos de outras bacias hidrográficas (PCJ e 
AT).

 Observa-se que o CBH-SMT tem contribuído intensamen-
te para o fortalecimento do sistema estadual de recursos hídricos, 
orientado pela Lei 7.663/91, não só na implantação dos instrumen-
tos de gestão e na integração de políticas setoriais no plano regio-
nal, mas principalmente pelo espaço democrático de discussão e 

decisão de políticas publicas que se instalou no comitê de bacias. 
A atuação da sociedade civil teve papel fundamental nesse proces-
so desde a formação do CBH, não só compartilhando atividades e  
informação, mas também tarefas e responsabilidades. No entanto, 
os pontos de maior conflito ficaram evidenciados na relação entre 
as deliberações do comitê e os entes superiores na política pau-
lista de gestão das águas, a coordenação do Sistema, colocando 
em dúvida um dos principais princípios norteadores da política: 
a descentralização, caracterizando-se mais como processo de des-
concentração de poder (JACOBI, 2000). Outro ponto de conflito de 
interesses também parece residir na indefinição política do estado 
em relação à integração da gestão da qualidade e quantidade da 
água, que se faz sentir pelos membros dos comitês de bacias hidro-
gráficas. 

 Talvez os maiores desafios do sistema paulista residam 
em: como romper com os limites da participação instrumental e 
avançar no sentido da partilha de poder, na real democratização 
das águas? Como migrar do planejamento dirigido por especialis-
tas para o planejamento efetivamente colaborativo? E, ainda como 
superar as diferenças e a falta de integração entre a gestão da qua-
lidade e da quantidade da água?
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Resumo

O turismo está se fortalecendo apoia-
do no discurso de compatibilizar cres-
cimento econômico com conservação 
ambiental. Porém, é importante res-
saltar sua característica ambígua, apto 
a incentivar a conservação local, mas 
também destruir os atributos sociais e 
ambientais devido a exploração exces-
siva e sem planejamento. Pode ser visto 
como uma indústria capaz de degradar 
sua principal mercadoria e produzir im-
pactos negativos. Paradoxalmente, esse 
atributo de consumidor pode ser útil 
para a conservação, já que a necessi-
dade de manter uma paisagem atraen-
te para venda estimula sua proteção e, 
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poderá ser aliada nos caminhos do de-
senvolvimento sustentável por abranger 
questões sociais (aumento da renda lo-
cal), ambientais (estímulo à conservação 
do meio natural) e econômicas (lucros 
aos envolvidos com a cadeia turística). 

Palavras-chave: turismo, paisagem, 
planejamento, desenvolvimento susten-
tável. 

social and environmental success only 
can be reach with the planned tourism. 
It means that the activity can be used 
to achieve the sustainable development 
because it contributes to social issues 
(increasing the local income), environ-
mental concerns (promoting the conser-
vation of the natural environment) and 
also economic issues (profiting from 
those involved with the tourism chain). 

Key-words: tourism, landscape, sus-
tainable development, planning

Introdução

O desenvolvimento do turismo causa impactos positivos e 
negativos. Os primeiros se relacionam principalmente com a gera-
ção de renda local e com a contribuição com fatores lúdicos, que 
podem ser trabalhados na educação ambiental e conservação do 
meio em questão; nos segundos se inventariam, principalmente, a 
perda de qualidade do meio natural explorado, ocasionando pro-
blemas ambientais e sociais. 

Os impactos ambientais, estimulados quandoa atividade 
é feita de forma inadequada, são definidos pela Resolução 001/86 
do Conama como as alterações ocorridas nas propriedades quími-
cas, físicas ou biológicas do ambiente, ocasionadas por matéria ou 
energia provindas das atividades antrópicas que afetem de forma 
direta ou indireta os seguintes componentes: saúde, segurança e 
bem-estar populacional e suas atividades econômicas e sociais; 
biota; qualidade dos recursos naturais; e a qualidade do meio e 
suas condições sanitárias ou estéticas.

Na abordagem destes impactos, deve-se identificar o modo 
como a atividade “transforma a natureza física do local e das pai-
sagens regionais” (FENNELL, 2002, p. 101).  A deterioração da 
paisagem pelo turismo acontece de formas diversas e, segundo 
Mariani & Gonçalves (2001) a visitação pode perturbar os ritmos 
naturais e reduzir a biodiversidade regional. Porém, um dos prin-
cipais fatores negativos de transformação da paisagem é a implan-
tação de infraestrutura de acesso.

 Mendonça (2001) chama a atenção para alguns aconte-
cimentos que degradam o local explorado, como construções em 
áreas de alta declividade, eliminação de áreas vegetadas e flores-
tas nativas, ocupação sobre dunas e aterro de mangues e lagunas. 
Para a região pantaneira ressalta-se o aterro de áreas alagadas e 
corixos, com o objetivo de facilitar o acesso dos turistas.
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Nota-se, também, perdas culturais ao afetar o estilo de 
vida das populações locais, devido a influência de grande quanti-
dade de veranistas na alta temporada (MENDONÇA, 2001).

Este artigo, que resulta da dissertação de Mestrado de-
fendida no PROCAM/IEE/USP intitulada “Dinâmica territorial no 
Pantanal brasileiro: impactos do turismo e propostas de planeja-
mento”, defendida em 2011 aborda o turismo de paisagem, por ser 
a forma que melhor se adapta aos acontecimentos no Pantanal e às 
modificações ocorridas nesta escala. Neste local a atividade geral-
mente é associada com modalidades que se enquadram no rótulo 
sustentável: o ecoturismo e/ou turismo de natureza. Porém, estas 
não representam a realidade, pois a preocupação com a conserva-
ção ambiental ao longo prazo, não foi identificada na maior parte 
dos locais estudados1. 

De acordo com Fennell (2002) o turismo de natureza é 
amplo e engloba qualquer forma de turismo (de massa, de baixo 
impacto, de aventura, ecoturismo, etc.) que se serve do meio na-
tural para viabilizar suas atividades. Em contrapartida o conceito 
de ecoturismo preocupa-se com a conservação do meio natural e 
manutenção de espécies e hábitats, podendo ser definido como um 
turismo de baixo impacto, praticado em contato direto com a natu-
reza. Gera rendimentos para as comunidades locais, motivando-as 
a valorizar e proteger suas áreas naturais, agora vistas como fonte 
de renda.

Apesar das diferenças conceituais entre o turismo de natu-
reza e o ecoturismo, Cruz (2003) os considera como denominações 
gerais aplicadas para as modalidades que possuem contato direto 
com a natureza, as quais frequentemente recebem o prefixo “eco”.

1. PAULO, C. M. Dinâmica territorial no Pantanal brasileiro: impactos do turismo 
e propostas de planejamento. 2011. 190f. Dissertação (Mestrado) – Programa de 
Pós-Graduação em Ciência Ambiental - PROCAM, Universidade de São Paulo – 
USP, São Paulo, 2011.

O que ocorre no Pantanal brasileiro não é o turismo eco-
logicamente correto, ou ecoturismo - como geralmente é vendido e 
divulgado pela cadeia turística - mas sim uma atividade praticada 
de maneira desordenada que aproveita a oportunidade de ascensão 
deste nicho de mercado, sem necessariamente seguir os princípios 
da conservação (SALVATI, 2002). Os resultados da pesquisa mos-
tram2 que não há uma preocupação ambiental inserida no contex-
to da atividade realizada no Pantanal, sendo muitas vezes apenas 
marketing para atrair os visitantes.

Por isso, o turismo de paisagem melhor expressa a reali-
dade local, fator que encontra respaldo no Plano de Conservação 
da Bacia do Alto Paraguai (PCBAP) quando afirma que “o turismo 
que se explora é só atrativo ‘sem dar a maquiagem’. Por enquanto, 
o turista deve saber que o que vai encontrar não é o ‘turismo ecoló-
gico’. É lazer, contemplação da natureza” (PCBAP, 1997, p. 347).  
Apesar de o Plano ter sido elaborado em 1997, as pesquisas em 
campo realizadas no ano de 20103, confirmaram a continuidade do 
mesmo cenário. 

Esses fatores justificam a existência do turismo de paisa-
gem e não do ecoturismo. Por isso, é interessante identificar a uti-
lização do conceito paisagem em termos geográficos para entender 
o que estimula esta segmentação. Neste artigo analisa-se a paisa-
gem como produto de atração oferecido pela indústria do turismo, 
algo a ser aproveitado nos momentos de lazer. Se, por um lado o 
consumo exagerado deteriora o produto, por outro, o planejamento 
poderá contrapor-se a esta lógica dominante. 

2. Idem nota 1. Foram realizados trabalhos de campo em cidades pantaneiras e a 
aplicação de entrevistas com atores locais, no ano de 2010. 
3. Idem nota 1.
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o olhar recaI na paIsagem

Existem distintas abordagens e significados do conceito 
de paisagem, em diferentes campos científicos, mas nota-se con-
vergência quanto ao fato de a paisagem ser uma “porção visível 
do espaço geográfico” (CRUZ, 2002). Acrescenta-se a esta porção 
visível uma combinação dinâmica dos aspectos biológicos, físicos 
e antrópicos que fazem com que ela esteja em constante evolução 
devido suas influências mútuas. Ela não se caracteriza somente 
pelos elementos naturais, mas também pelo resultado de ações an-
trópicas. 

Neste sentido a paisagem “exprime uma civilização, é uma 
marca, uma geo-grafia, ou seja, uma escrita no espaço e tem de 
ser interpretada no contexto histórico das sociedades” (CASTRO, 
2002, p. 123). É um produto de processos sociais, mas também 
agente definidor de alguns desses processos. Para Metzger (2001), 
a maioria das definições consideram-na um espaço aberto e viven-
ciado, que abriga as relações do homem com o meio. 

Agregada a este conceito, a dimensão política também 
deve ser considerada quando se analisa o turismo. Ao ser com-
preendida como um produto cultural e um bem coletivo, não é 
possível desassociar-lhe a característica de algo que deve estar 
disponível para todos, não podendo ser pensada apenas para um 
determinado setor econômico.

 Existe então uma dimensão política na paisagem que resulta dos 
impactos das decisões e ações das autoridades políticas. No entanto, há 
que diferenciar as paisagens políticas, resultantes de estruturas e formas 
de função e significado político, como espaços públicos – parques, praças 
e jardins, edifícios que abrigam instituições políticas e monumentos -, e 
as paisagens que resultam de escolhas políticas que deixam suas marcas 

no espaço – como a decisão de construir uma estrada ou uma reserva 
ecológica, uma interdição de construção ou a licença para a localização 
de uma indústria de cimento ou a instalação de uma pedreira (CASTRO, 
2002, p.132).

Cruz (2002) a considera como um dos elementos mais 
atrativos do turismo, sendo o principal recurso mobilizado por esta 
atividade econômica.

Porém, por ser um bem coletivo e social que possui sua 
existência independente do turismo, não é possível considerar que 
uma paisagem seja apenas turística, pois toda e qualquer paisagem 
pode ser turística, caso sofra ação social para ser olhada como tal. 
“Não há paisagem sem um observador. A percepção visual é, desta 
forma, uma condição fundamental para a existência cultural da 
paisagem” (MENESES, 2002, p. 32).

De acordo com Castro (2002) o imaginário social é a lógica 
mais profunda de atração das paisagens, independente do marke-
ting ou publicidade. Alguns espaços - como o mar, o deserto, a 
neve, os rios e florestas - são capazes de exercer grande atração 
neste imaginário. Meneses (2002) também os contempla e inclui os 
ambientes selvagens como fatores que atuam no imaginário, muito 
mais do que como um mero cenário turístico. 

O Pantanal pode ser enquadrado nestes espaços, pois a 
ideia da inserção do homem urbano em um ambiente selvagem e 
único é fator de atração turística. Sandeville Jr. (2002) considera 
esse destino como um dos polos de poder de atração, ondeocor-
re um alto consumo destas paisagens, geralmente vendidas com a 
roupagem do ecoturismo. Este “verdadeiro ecoturismo” se mostra 
como um “frenesi consumista da paisagem natural, e em especial 
da paisagem tropical” (SANDEVILLE JR., 2002, p.154). 
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Muito do que frequentemente é vendido como ecoturismo, 
ou afins, é na realidade um turismo de paisagem, consumidor de 
atributos naturais. Grande parte das ações turísticas pantaneiras 
estudadas não pode ser classificada como “eco” ou sustentável. 
Por isso é preciso trabalhar o turismo de paisagem juntamente com 
questões do planejamento e buscar instrumentos capazes de mini-
mizar seus possíveis impactos ambientais e sociais. 

Impactos do turIsmo na paIsagem

A maior parte dos impactos da atividade turística está 
relacionada com sua grande capacidade de modificar os locais 
e consumir seus recursos por meio da venda do lugar e de sua 
transformação em mercadoria. Estimula-se uma dinâmica local 
onde as características, por vezes, não são valorizadas e, quando 
a atratividade reduz, o mercado o substitui por outro de atributos 
semelhantes. Coriolano (2001) considera que o turismo transforma 
a paisagem em mercadoria, consumindo-a4 e gerando impactos ne-
gativos. Assim, ocorre uma das formas mais comuns de degradação 
ambiental: a inserção dos recursos naturais na lógica de mercado, 
onde tudo é passível de substituição quando está obsoleto ou de-
teriorado.

 Mendonça (2001) ressalta a facilidade de substituição 
de locais e atrativos turísticos. Quando a exploração da atividade 
se torna complicada devido a degradação e/ou esgotamento dos 
recursos, criam-se novos lugares parecidos e capazes de atrair o 
mesmo público alvo.
4. O consumo é aqui entendido como o desgaste do meio natural pelo seu uso, 
causado pela ideia comercial da venda do lugar. Eleocasiona o desaparecimento 
do produto que, neste caso, pode ser visto como o ambiente, no qual o turismo se 
desenvolve, e seus recursos naturais. De acordo com Galeano (2008), a cultura do 
consumo é a grande responsável por condenar tudo à descartabilidade e colocar 
as coisas a serviço da necessidade de venda. Tudo se torna parecido, a diversida-
de não é rentável e a uniformidade é o padrão a ser seguido.   

A paisagem se deteriora com o exercício da atividade turística das mais 
diversas formas, evidentes ou não. A transformação dos espaços naturais 
para implantação de edificações é uma delas. Além de alterar a paisa-
gem de modo negativo, tendem a privatizá-la, tornando-as, muitas vezes, 
inacessíveis os transeuntes em geral. Em outros casos, a construção de 
edificações, e também das estradas, pontes e etc., dão origem a processos 
erosivos de difícil contenção, tornando a degradação do solo e sua expo-
sição às intempéries cada vez maior (MENDONÇA, 2001, p.22).  

Transformar a paisagem em mercadoria é inquietante por 
a colocarmos na lógica de consumo e fazê-la receber todos os im-
pactos negativos de um comércio do meio natural. “Uma das ca-
racterísticas do turismo é a do consumo dos produtos nos locais 
onde eles se encontram” (OLIVEIRA, 2002, p.186).

O surgimento de hotéis, aeroportos, estradas e outros 
equipamentos de infraestrutura consomem a superfície terrestre 
e transformam diretamente a paisagem. O estado bruto do meio 
natural também será consumido: a caça de fauna, coleta de flora, 
aumento do consumo de água potável e uma possível sobrecarga da 
rede de abastecimento do município receptor.

A especulação imobiliária - que segundo Calvente (2001) 
ocorre sobretudo em decorrência da construção de segundas resi-
dências e devido a valorização de terrenos próximos a áreas com 
grande atratividade para o turismo - consome o solo e avança em 
áreas de preservação permanente, estimulando a ocupação em 
áreas de risco e os processos erosivos. Aumentam-se os prejuízos 
sociais, com os desabamentos, e os ambientais, como a perda de 
camadas produtivas de solo e a biodiversidade que comporta. 
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A visitação aumenta a geração local de esgoto e resíduos 
sólidos e contribui com a perda da qualidade ambiental. De acordo 
com Mendonça (2001) os locais turísticos possuem dificuldades 
com as questões de saneamento básico devido às flutuações sazo-
nais da população, pois em épocas de alta temporada e feriados 
a demanda sobre tais serviços por vezes se multiplicam até por 
cem. Os efluentes líquidos chegam a atingir níveis superiores à 
capacidade de saturação do ambiente, o que ocasiona problemas 
com poluição e compromete, por exemplo, a balneabilidade dos 
corpos hídricos. A coleta dos resíduos sólidos também apresenta 
deficiências devido a dificuldade de estimar a quantidade produ-
zida e disponibilizar locais apropriados para o despejo, os quais 
muitas vezes são enviados para municípios vizinhos. 

Todos estes fatores possuem a capacidade de devastar os 
atrativos da paisagem vendida e alimentar um ciclo de autodes-
truição da atividade. Mariani & Gonçalves (2001, p. 83) chamam 
a atenção para este fato, indicando que as intervenções na paisa-
gem, ocorridas“pela perturbação aos ritmos naturais da fauna e 
flora locais, crescem de forma linear com o aumento da visitação, 
chegando até a proporcionar a redução da diversidade ecológica 
da região”. 

 Desta forma, a falta de infra-estrutura capaz de suportar 
uma população flutuante impacta locais turísticos e ocasiona dis-
túrbios na alta temporada. O recebimento de visitantes aumenta a 
geração de esgotos e o lançamento dos dejetos in natura no meio 
natural, visto que muitos municípios brasileiros não possuem ser-
viço de tratamento de esgoto adequado. A flutuação da população 
dificulta o estabelecimento da real demanda nas diferentes épo-
cas do ano, fator que consome a qualidade dos recursos hídricos 
locais, os contamina e comprometem a balneabilidade e a beleza 
cênica. 

A dispersão dos resíduos sólidos em solo aberto parece 
estar longe de alcançar soluções. Estas, quando encontradas, são 
geralmente de curto prazo, sem a preocupação com o desenvolvi-
mento turístico em longo prazo (MENDONÇA, 2001).

O turismo não é a salvação para compatibilizar a proteção 
do meio natural com a geração de renda, mas sim uma indústria, 
e como tal deve ser analisado. É preciso acompanhar suas ativi-
dades para que “não se transforme em mais uma ameaça ao meio 
ambiente, ainda que, devido ao caráter social voltado ao lazer, difi-
culte a sua identificação como tal. Seria uma indústria disfarçada” 
(MIDAGLIA, 2001, p.43). Isto significa que deve ser feito de ma-
neira planejada para ser uma boa alternativa na compatibilização 
entre a geração de renda e a proteção ambiental. 

a valorIzação da paIsagem pantaneIra

A vivência do local é essencial neste processo por possibi-
litar a sensibilização dos visitantes e tomadores de decisão quanto 
a necessidade de preservação. Neste aspecto, a paisagem se mos-
tra como uma rota de fuga do convencional; uma imersão naquilo 
que é diferente e inusitado, tornando-se um fator de conservação. 
Ela é o substrato que sustenta o turismo e sua deterioração implica 
no declínio da atividade, principalmente no Pantanal. Os atores 
envolvidos devem imergir em um processo que os torne capazes 
de reconhecer o aspecto essencial da paisagem para a existência 
do turismo. 

Diferentemente do que ocorre em alguns locais - onde 
obras arquitetônicas descaracterizam o local original, porém 
atraem o público - no complexo pantaneiro a atração está justa-
mente em seu ecossistema selvagem que propicia momentos de 
aproximação do visitante com um mundo inóspito, desconhecido, 
que traz a sensação da natureza “pura e quase intocada”.
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No Pantanal o turista, geralmente, sente-se em um local de 
isolamento, de contato com a selva, do sair da civilização e do 
abandono da rotina diária. Esta característica deve ser valorizada 
pelos tomadores de decisão no momento de concretizarem projetos 
de infraestrutura. A paisagem pantaneira deve ser mantida em sua 
forma mais selvagem possível. O meio natural pantaneiro propor-
ciona um espetáculo para os visitantes, não sendo necessário que 
grandes obras ou modificações sejam feitas para atrair o turista. 
Com isso, algumas intervenções (como a construção de grandes 
resorts, o asfaltamento de trajetos, a domesticação de animais sel-
vagens e etc.) podem prejudicar a atividade em longo prazo, ao 
colocar o destino nos padrões de um nicho de mercado convencio-
nal, para o qual o complexo pantaneiro não possui vocações nem 
capacidade de competitividade. 

É preciso que os visitantes sintam e se relacionem com o local, 
com a essência de sua forma natural, para que passem a valorizar 
e questionar as intervenções humanas, colaborando com a conser-
vação. 

como o planejamento pode contrIbuIr?

Apesar de aparentemente contraditório, pois planejar é 
eficaz tanto para contribuir com o aumento da exploração e geração 
de capital quanto para fortalecer o desenvolvimento sustentável, 
considera-se que os instrumentos do planejamento dão base para 
estruturar o uso dos recursos naturais e a ordenação do território, 
auxiliando a manutenção da atividade. Ter a paisagem como a uni-
dade de planejamento viabiliza a integração de questões sociais, 
culturais e ambientais. Sua conservação é uma forma de resguar-
dar as características naturais, a biodiversidade e a qualidade dos 
agentes ambientais em questão, sendo estas condições de sua pró-
pria existência. Garay (2001) considera de grande utilidade ava-

liar a diversidade tendo o ecossistema como escala de análise, e 
indica que - devido ao caráter hierárquico - se resguardarmos os 
ecossistemas estaremos protegendo, igualmente, as populações e 
comunidades.

Tal hierarquia permite a proteção da paisagem e, portan-
to, de diferentes ecossistemas e diversidade biológica. Por isso, a 
minimização dos impactos nesta escala é eficiente para resguar-
dar o meio explorado. Uma forma eficaz de estimular a proteção 
é atribuindo-lhe usos, capazes de gerar desenvolvimento social e 
econômico.

Considerar esta base de planejamento significa tratar do 
tema de forma sistêmica, capaz de integrar os dados ambientais e 
sociais. Conforme Ross (2006) esta abordagem proporciona uma 
perspectiva holística que possibilita a interação entre sociedade e 
natureza e valoriza aspectos fisionômicos, estruturais e funcionais 
de certa sociedade, demonstrando sua apropriação do meio natural 
e seus cuidados com o ambiente. Para esta contextualização de 
processos, formas e estruturas são definidas as respostas de cada 
fragmento terrestre às interferências humanas, considerando os 
fluxos naturais de matéria e energia e as modificações que estimu-
lam no meio, assim como as mudanças nas intensidades de tais flu-
xos ocasionadas pelas ações antrópicas nos elementos ambientais.

Essa integração deve ser realizada por um plano de de-
senvolvimento turístico que associe os objetivos locais com o for-
talecimento da atividade, suas características populacionais e na-
turais, suas fragilidades socioambientais, e a capacidade de carga 
da infraestrutura para atender as necessidades dos visitantes e do 
meio (como coleta e tratamento de lixo e esgoto). 
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A paisagem como unidade de planejamento é a base na 
qual o turismo será trabalhado. As ações devem ser realizadas para 
manterem as características naturais dos aspectos que se deseja 
preservar, tomando o cuidado de não degradar aqueles que susten-
tam a atividade. 

O crescimento das cidades também deve ser pensado e 
planejado para impedir a expansão desordenada sobre áreas natu-
rais, evitando assim o consumo e a degradação de áreas próximas 
aos centros urbanos.  O avanço de áreas urbanizadas sobre os es-
paços naturaispode representar riscos para os mesmos. 

Outra questão a ser considerada é a atração de animais 
selvagens em hospedagens, ação geralmente praticada. Este fato 
prejudica a fauna local, através de sua domesticação e tornando-as 
presas fáceis de caçadores. 

Figura 2: Visitantes acariciando um veado-campeiro em uma fazenda turística, 
Poconé – MT. Fonte: Foto da autora, 2009

O ponto central é o esforço para guiar o turismo de forma 
que compatibilize a geração de renda com a conservação ambien-
tal. É possível entender, portanto, uma tentativa de colocá-lo no 
caminho do desenvolvimento sustentável. Entretanto surgem os 
seguintes questionamentos: o que é este desenvolvimento? Quais 
seus caminhos? Qual sua definição?

relações com o desenvolvImento sustentável e o planejamento

Na tentativa de responder tais perguntas é preciso apre-
sentar, primeiramente, as diferentes correntes acerca do próprio 
desenvolvimento. A primeira delas o renuncia por entender que 
este é um processo ilusório inventado para manter as relações so-
ciais desiguais entre os dominantes e dominados. A segunda linha 
aceita a existência do desenvolvimento, mas o iguala ao cresci-
mento econômico, tornando-os sinônimos e entendendo que o pri-
meiro seria uma decorrência natural do segundo (VEIGA, 2006). 

Porém, ao não acatar nenhuma das duas vertentes, opta-se 
pelo caminho do meio, o qual é considerado mais complexo e traz 
um desafio para estudiosos não conformistas que recusam as duas 
saídas simplistas e se esforçam em explicar que o desenvolvimento 
não é quimérico e também não pode ser comparado com a mesqui-
nhez do crescimento econômico (VEIGA, 2011).

Neste caminho rejeita-se a ideia de igualar o crescimento 
econômico ao desenvolvimento, porém se aceita a existência do úl-
timo. O desenvolvimento sustentável é uma alternativa, mas esbar-
ra na dificuldade de sua definição, um enigma para Veiga (2006).  
As ideias iniciais de Sachs (1986) estabelecem uma tentativa de 
encontrar novas modalidades do crescimento e não um postulado 
ao crescimento zero, fortalecendo as contribuições endógenas e 
entendendo a diversidade como uma riqueza.
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Poconé – MT. Fonte: Foto da autora, 2009

O ponto central é o esforço para guiar o turismo de forma 
que compatibilize a geração de renda com a conservação ambien-
tal. É possível entender, portanto, uma tentativa de colocá-lo no 
caminho do desenvolvimento sustentável. Entretanto surgem os 
seguintes questionamentos: o que é este desenvolvimento? Quais 
seus caminhos? Qual sua definição?

relações com o desenvolvImento sustentável e o planejamento

Na tentativa de responder tais perguntas é preciso apre-
sentar, primeiramente, as diferentes correntes acerca do próprio 
desenvolvimento. A primeira delas o renuncia por entender que 
este é um processo ilusório inventado para manter as relações so-
ciais desiguais entre os dominantes e dominados. A segunda linha 
aceita a existência do desenvolvimento, mas o iguala ao cresci-
mento econômico, tornando-os sinônimos e entendendo que o pri-
meiro seria uma decorrência natural do segundo (VEIGA, 2006). 

Porém, ao não acatar nenhuma das duas vertentes, opta-se 
pelo caminho do meio, o qual é considerado mais complexo e traz 
um desafio para estudiosos não conformistas que recusam as duas 
saídas simplistas e se esforçam em explicar que o desenvolvimento 
não é quimérico e também não pode ser comparado com a mesqui-
nhez do crescimento econômico (VEIGA, 2011).

Neste caminho rejeita-se a ideia de igualar o crescimento 
econômico ao desenvolvimento, porém se aceita a existência do úl-
timo. O desenvolvimento sustentável é uma alternativa, mas esbar-
ra na dificuldade de sua definição, um enigma para Veiga (2006).  
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O ecodesenvolvimento postula uma visão solidária a longo pra-
zo, abrangendo toda a humanidade. Mas a ênfase deverá recair sobre os 
espaços da autonomia local que será preciso identificar, ampliar e conso-
lidar, dando-lhes a ajuda necessária a romper certos pontos de estrangu-
lamento. São várias as razões a favor dessa mudança de perspectiva que 
faz do escalão local o ponto de partida e não o resultado longínquo do 
desenvolvimento (SACHS, 1986, p. 115).  

O engajamento da população local é essencial para alcan-
çar o sucesso e para apontar algumas soluções eficientes. Mas, isto 
não exclui um planejamento nacional, necessário a fim de compa-
tibilizar as ações locais com a repartição dos recursos raros. O foco 
deve centrar soluções específicas para os problemas regionais, 
considerando as particularidades locais e as características ecoló-
gicas, sociais e culturais. Devem ser identificadas e solucionadas 
as necessidades urgentes que demandam soluções imediatas, as-
sim como as questões a serem trabalhadas a longo prazo. (SACHS, 
1986).

Esta proposta perdeu forças em sua prática, mas avançou 
no campo teórico (JACOBI, 1999: SACHS, 2004: VEIGA, 2006)5.  
Nesta lógica devemos considerar, o que será feito com os frutos do 
crescimento econômico, que devem reverter em uma melhora na 
qualidade de vida local. De acordo com Sachs (2004) isto modifi-
ca a escala de tempo e espaço trabalhada pela economia conven-
cional, rejeitando as estratégias de curto prazo e de crescimento 
selvagem.

5. Devido a grande discussão relacionada com o tema já existente atualmente, 
este artigo não apresenta as questões que dão base ao desenvolvimento susten-
tável, mas o analisa sob a ótica de suas possíveis relações com o turismo e o 
planejamento ambiental.  

 Entende-se que fortalecer o turismo de paisagem abre 
caminhos para o desenvolvimento sustentável, já que deve ser tra-
balhado seus aspectos sociais e ambientais, na escala local. Além 
disso, é necessário que este processo seja capaz de gerar renda 
para a localidade, abrangendosua dimensão econômica.

O fortalecimento deste ramo do turismo significa, também, 
atribuir importância às características que mantêm sua estabilida-
de e existência durante longos períodos. Segundo Midaglia (2001), 
a valorização da paisagem ocorre por sua fisionomia e aspectos 
visuais, e a degradação destes desvaloriza o local a ser utilizado.
Assim, o planejamento voltado para a conservação da paisagem irá 
se preocupar com sua manutenção no longo prazo, estimulando a 
conservação dos ecossistemas associados, devido a hierarquia do 
ambiente. Isto estimula a proteção de espécies dependentes do 
meio e de sua qualidade.

A escala de tempo trabalhada é essencial para o planeja-
mento, pois planejar significa organizar e decidir quais ações serão 
tomadas no longo prazo. Neste caso, o planejamento deve objeti-
var um resultado que favoreça as condições naturais do Pantanal, 
principais fatores de atração do turismo.

Além disso, devem-se manter as atividades sociais que 
permitam a existência da paisagem, não estimulando atividades 
extremamente transformadoras do meio. Isto significa o fortaleci-
mento das atividades endógenas e a manutenção da cultura que faz 
parte da paisagem vendida.
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conclusões

A discussão sobre o turismo levanta a problemática da 
falta de atendimento das necessidades básicas das populações 
residentes nos municípios que abrigam a atividade. Isto significa 
que os municípios que não atendem as necessidades básicas de 
seus habitantes não terão condições para suportar um repentino 
aumento populacional, sem comprometer a qualidade de seu meio. 
Assim, o turismo acaba impactando negativamente o local e satu-
rando os serviços básicos já deficientes.  

Um ponto essencial é levantado com esta reflexão: os mu-
nicípios que optam pelo turismo como fator de crescimento devem, 
primeiramente, suprir as demandas de serviços básicos de sanea-
mento de sua população. Caso contrário,impactarãonegativamente 
a paisagem e a qualidade do meio natural, devido à poluição e 
degradação, principalmente, de seus corpos hídricos.

Tal questão é prioritária para seduzir os visitantes, pois o 
público atraído pela paisagem natural não irá procurar um local 
que possua seus recursos naturais degradados pela poluição hí-
drica. A falta de tratamento dos resíduos sólidos também os afasta 
pela deterioração daquilo que será contemplado pelo olhar, além 
dos impactos negativos para a qualidade do meio.

O planejamento é essencial para a continuidade do turis-
mo e deverá ser realizado entendendo a paisagem como a base de 
desenvolvimento da atividade. Isto porque ela é o principal fator 
de atração do Pantanal brasileiro e sua degradação significa uma 
possível decadência do setor no local.

Desta maneira a paisagem se torna a área a ser resguarda-
da, sua proteção possibilita uma melhor conservação da biodiver-
sidade relacionada, além de garantir a manutenção da existência 
do turismo ao longo dos anos.

Outro aspecto a ser atendido é a existência do lucro, que 
fortalece a atividade e o aumenta a renda. Somente desta forma o 
turismo será uma alternativa viável e desejada pelos habitantes do 
local explorado.

Por fim, é possível perceber que a preocupação com a pai-
sagem e o planejamento baseado em sua conservação, são capazes 
de atender os três pilares do desenvolvimento sustentável e guiar 
a atividade turística neste caminho, contribuindo para sua concre-
tização.
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Resumo

Este é um trabalho sobre a Serra Catari-
nense, região rural localizada no planal-
to serrano do Estado de Santa Catarina, 
composta por dezoito municípios que 
abrigam numerosos recursos naturais e 
culturais. O objetivo principal desta pes-
quisa foi compreender por quais razões 
os atores locais têm dificuldade em se 
mobilizar coletivamente para transfor-
mar seus recursos em ativos específicos, 
criando novos mercados que contribuam 
para o desenvolvimento da região. Para 
atingir o objetivo e responder a questão 
central que guiou este trabalho – “quais 
são os constrangimentos na Serra Cata-
rinense que explicam a dificuldade de 
mobilização coletiva de seus atores para 
transformar seus recursos em ativos 
territoriais específicos?” – foram ana-
lisadas, sob o enfoque da Nova Socio-
logia Econômica e das pesquisas sobre 
recursos territoriais, as estruturas dos 
mercados do queijo serrano e do pinhão. 
As evidências colhidas apontam para a 
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AbstrAct

This is a paper about Serra Catarinense, 
a rural region located in the plateau of 
Santa Catarina, composed of eighteen 
municipalities that are home to numer-
ous natural and cultural resources. The 
main objective of this research was to 
understand the reasons why local actors 
have difficulty in mobilizing themselves 
collectively to transform their resources 
into specific assets, creating new mar-
kets that can contribute to the develop-
ment of region. To achieve this objective 
and answer the central question that 
guided this work - “what are the con-
straints in the Serra Catarinense that 
explain the difficulty of collective mo-
bilization of its actors to transform their 
resources into specific territorial as-
sets?” – the structures of markets of the 
serrano cheese and the pine nuts were 
analyzed under the focus of the New 
Economic Sociology and researches on 
territorial resources. The evidences col-
lected have indicated the existence of 
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Resumo

Este é um trabalho sobre a Serra Catari-
nense, região rural localizada no planal-
to serrano do Estado de Santa Catarina, 
composta por dezoito municípios que 
abrigam numerosos recursos naturais e 
culturais. O objetivo principal desta pes-
quisa foi compreender por quais razões 
os atores locais têm dificuldade em se 
mobilizar coletivamente para transfor-
mar seus recursos em ativos específicos, 
criando novos mercados que contribuam 
para o desenvolvimento da região. Para 
atingir o objetivo e responder a questão 
central que guiou este trabalho – “quais 
são os constrangimentos na Serra Cata-
rinense que explicam a dificuldade de 
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transformar seus recursos em ativos 
territoriais específicos?” – foram ana-
lisadas, sob o enfoque da Nova Socio-
logia Econômica e das pesquisas sobre 
recursos territoriais, as estruturas dos 
mercados do queijo serrano e do pinhão. 
As evidências colhidas apontam para a 
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existência de forças socais que procu-
ram manter uma dada estrutura social 
de mercado que dificulta a construção 
de condições para que os atores da Serra 
Catarinense criem novos mercados para 
seus recursos, transformando-os em ati-
vos específicos.

Palavras-chave: Desenvolvimento ter-
ritorial. Recurso Territorial. Ativo Terri-
torial. Construção social dos mercados. 
Serra Catarinense.  

social forces that seek to maintain a giv-
en social structure of these markets that 
hinder the construction of conditions 
for the actors of the Serra Catarinense 
to build new markets for their resources, 
transforming them into specific assets.

Keywords: Territorial Development, 
Territorial Resource, Territorial asset, 
Social construction of markets, Santa 
Catarina Mountain Chain.

Introdução

 

 Estavam presentes todas as condições para a construção 
de uma trajetória de desenvolvimento baseada na valorização co-
letiva dos recursos territoriais: uma região serrana de clima frio 
e com a bela e rara paisagem de campos de altitude; atividade 
turística crescente e intimamente ligada ao ambiente rural que 
predomina na região. E também produtos agro-alimentares únicos, 
que remetem à história do seu povo na longa interação com o meio 
ambiente; existência de bons níveis de capital social. Somam-se 
a isso duas políticas estatais, uma federal e outra estadual, com o 
objetivo explícito de estimular a articulação regional e a valoriza-
ção coletiva do capital territorial dessa região. Apesar de tudo, a 
trajetória foi outra!

 A Serra Catarinense ainda ostenta uma dinâmica contra-
ditória de desenvolvimento territorial (RANABOLDO, 2010), na 
qual seu núcleo mais ativo se mostra incapaz valorizar seus re-
cursos culturais e naturais, de transformá-los coletivamente em 
ativos específicos. Em outras palavras, novos mercados, em que 
os produtos e serviços que carregam a cultura e a história da Serra 
Catarinense podem ser valorizados, não encontram campo fértil 
para emergir.



existência de forças socais que procu-
ram manter uma dada estrutura social 
de mercado que dificulta a construção 
de condições para que os atores da Serra 
Catarinense criem novos mercados para 
seus recursos, transformando-os em ati-
vos específicos.

Palavras-chave: Desenvolvimento ter-
ritorial. Recurso Territorial. Ativo Terri-
torial. Construção social dos mercados. 
Serra Catarinense.  

social forces that seek to maintain a giv-
en social structure of these markets that 
hinder the construction of conditions 
for the actors of the Serra Catarinense 
to build new markets for their resources, 
transforming them into specific assets.

Keywords: Territorial Development, 
Territorial Resource, Territorial asset, 
Social construction of markets, Santa 
Catarina Mountain Chain.

Introdução

 

 Estavam presentes todas as condições para a construção 
de uma trajetória de desenvolvimento baseada na valorização co-
letiva dos recursos territoriais: uma região serrana de clima frio 
e com a bela e rara paisagem de campos de altitude; atividade 
turística crescente e intimamente ligada ao ambiente rural que 
predomina na região. E também produtos agro-alimentares únicos, 
que remetem à história do seu povo na longa interação com o meio 
ambiente; existência de bons níveis de capital social. Somam-se 
a isso duas políticas estatais, uma federal e outra estadual, com o 
objetivo explícito de estimular a articulação regional e a valoriza-
ção coletiva do capital territorial dessa região. Apesar de tudo, a 
trajetória foi outra!

 A Serra Catarinense ainda ostenta uma dinâmica contra-
ditória de desenvolvimento territorial (RANABOLDO, 2010), na 
qual seu núcleo mais ativo se mostra incapaz valorizar seus re-
cursos culturais e naturais, de transformá-los coletivamente em 
ativos específicos. Em outras palavras, novos mercados, em que 
os produtos e serviços que carregam a cultura e a história da Serra 
Catarinense podem ser valorizados, não encontram campo fértil 
para emergir.



Figura 1 – Mapa de Municípios da Serra Catarinense

 O objetivo principal da dissertação de Mestrado intitula-
da “Dinâmicas Territoriais de Desenvolvimento: o caso da Serra 
Catarinense“ defendida em 2012 no Programa de Pós Graduação 
em Ciência Ambiental (PROCAM) da Universidade de São Paulo 
foi compreender por quais razões, mesmo diante de tantos fatores 
favoráveis, tais mercados não emergem, contribuindo para o de-
senvolvimento da região.   Compreender as razões que impedem 
esta transformação é, portanto, a questão central que guiou esta 
pesquisa.

 Por que na região serrana de Santa Catarina ainda preva-
lecem formas de exploração dos recursos locais que trazem pouco 
retorno àqueles que os produzem? Ou, ainda, por que há cada vez 
menos pessoas envolvidas na sua produção, o que pode ameaçar 
a existência de algumas atividades econômicas e a quase extinção 

de alguns desses recursos territoriais?

 As pesquisas e os contatos preliminares com os ato-
res locais permitiram construir a seguinte hipótese: é a tentativa 
de manutenção de uma dada estrutura social de mercado e a 
fragilidade das intervenções estatais do MDA e do Governo 
Estadual que impedem que se construam condições para que 
os atores da Serra Catarinense criem novos mercados para seus 
produtos com identidade territorial.

 Para analisar e compreender a estrutura social e os in-
centivos criados pelo Estado para modificar as dinâmicas locais, 
esta pesquisa se apoiou no arcabouço teórico da Sociologia Econô-
mica, em especial na abordagem político-cultural dos mercados. 
Também foram mobilizados conceitos e ferramentas da Geogra-
fia Econômica e da Economia de Proximidade, principalmente as 
pesquisas sobre recurso e ativo territorial.

 As informações para a pesquisa foram obtidas em levan-
tamentos de dados primários e secundários. Também foram reali-
zadas 45 entrevistas com atores-chave e participação em eventos 
promovidos pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina – Epagri.

terrItórIo e desenvolvImento: construIndo o problema de pesquIsa

 Para melhor compreensão da pesquisa, é necessário apre-
sentar alguns aspectos da abordam territorial do desenvolvimento, 
enfoque que tem sido adotado por políticas do Governo Federal do 
Brasil1, como a Política Territorial do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, e que também orienta ações da política de descen-

1. No Brasil, esta abordagem foi adotada em políticas conduzidas pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Pesca, 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Integração Nacional.
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tralização do Governo do Estado de Santa Catarina – ambas inter-
venções estatais, federal e estadual, incide sobre a região estudada 
têm como objetivo promover o seu desenvolvimento estimulando, 
entre outras coisas, a valorização dos recursos naturais e culturais 
locais.

a abordagem terrItorIal do desenvolvImento

As duas últimas décadas foram marcadas pelo revigoramento 
do enfoque territorial do desenvolvimento nas Ciências Sociais 
e em algumas organizações internacionais (BEDUSCHI FILHO 
e ABRAMOVAY, 2004). Os fatores que contribuíram para isso 
podem ser agrupados a partir de alguns aspectos. Em primeiro 
lugar, verificou-se que o crescimento isolado de determinados 
setores – como o agropecuário nas regiões rurais – não foi suficiente 
para a superação da pobreza e redução das desigualdades sociais 
e regionais. Este fato influenciou a revisão de orientações e a 
renovação das agendas governamentais (BEDUSCHI FILHO, 2006; 
FAVARETO, 2007), buscando uma alternativa à “especialização 
setorial”.

No campo científico, os estudos sobre os distritos industriais ita-
lianos e a chamada Terceira Itália – especialmente aqueles condu-
zidos por Arnaldo Bagnasco (1988), Carlo Trigilia (2002) e Giaco-
mo Becattini (2005) –, bem como as pesquisas de Robert Putnam 
(1993) sobre capital social, comunidade cívica e desenvolvimento, 
evidenciaram o papel das relações sociais localizadas na trajetória 
de uma determinada região. 

A tudo isso, acrescenta-se o terceiro ponto, a constatação de que 
as regras, ou melhor, as instituições exercem papel decisivo nas 
dinâmicas de desenvolvimento. Isso reforçou “aspectos como des-
centralização administrativa, organização de produtores, o papel 

das organizações da sociedade civil, as possibilidades de formu-
lação de consensos entre os atores e as regras para a destinação e 
controle de recursos públicos” (BEDUSCHI FILHO, 2006, p. 27).  

Trilhando o novo percurso da abordagem territorial, as interven-
ções sintetizadas nos programas e ações de organismos interna-
cionais e governos passam a colocar luz sobre o papel dos atores 
locais na “[...] busca de soluções originais no que diz respeito às 
opções de dinamização socioeconômica, à organização do trabalho 
produtivo e à gestão local dos recursos naturais” (VIEIRA, 2003, 
p. 261). Integram, portanto, as dimensões social, econômica e am-
biental, cultural e política, atribuindo aos atores locais o protago-
nismo do desenvolvimento2. 

Sob este renovado enfoque, o território, mais do que um simples 
recorte espacial, pode ser compreendido como um campo, “no 
sentido dado por Pierre Bourdieu, como um todo estruturado de 
posições e oposições, cuja configuração é determinada pela distri-
buição desigual dos diferentes trunfos, entre os agentes e grupos 
sociais que o compõem (FAVARETTO, 2007, p. 136)”.

Para Abramovay (2006, p. 51), a noção de território contribui para 
o estudo das regiões rurais – como a Serra Catarinense – em qua-
tro dimensões básicas: (a) convida a abandonar um horizonte es-
tritamente setorial, “que coloca a agricultura como único setor e 
os agricultores como únicos atores de importância nas regiões ru-
rais”; b) promove o entrelaçamento entre crescimento econômico e 
processos de desenvolvimento; c) torna crucial o estudo empírico 
dos atores e de suas organizações para compreender as dinâmicas 
locais; e d) “enfatiza a maneira como uma sociedade utiliza seus 
recursos em sua organização produtiva e, portanto, a relação entre 
sistemas sociais e ecológicos”. 
2. No entanto, não se deve presumir que a adoção da abordagem territorial im-
plica a supressão das intervenções setoriais. “Todo lo contrario, las requiere, 
pues estas, si no eficaces, amplían transversalmente las oportunidades y el 
horizonte para los procesos de desarrollo” (SCHEJTMAN, BARSKY, 2008, 
p. 44).
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É com esta visão que esta pesquisa foi conduzida, analisando os 
processos e observando como se organizam, exploram e valorizam 
um recurso presente na região para transformá-lo em ativo territo-
rial. E para tanto, necessário integrar na reflexão outros dois con-
ceitos centrais para esta pesquisa, o recurso e o ativo territorial.

do recurso ao atIvo terrItorIal

 Como lembra Corrado (2005, p. 18), o recurso territorial 
não pode ser visto como algo dado nem confundido com o patrimô-
nio. A passagem do conceito de recurso ao de recurso territorial 
salienta sua ligação a uma “entidade que é também física, mas que 
não é identificável nem definível senão referindo-se a uma dada 
trama de relações sociais, isto é, o território”. Deve ser entendido 
como o resultado de uma construção social “na qual os sujeitos 
atribuem significados diversos aos valores territoriais de acordo 
com as finalidades, os projetos” (CORRADO, p. 20).  

 Quando estão presentes as condições necessárias, isto 
é, quando os atores locais conseguem projetar e promover ações 
coletivas, compartilhadas, integradas e inovadoras (CORRADO, 
2005), o recurso pode ser identificado e valorizado, transforman-
do-se em ativo territorial. Assim, o processo de ativação ocorre 
quando são reunidas condições que permitam criar, produzir e co-
mercializar o recurso. Este ativo, diferentemente do recurso, “é um 
fator em atividade, valorizado no mercado” (PECQUEUR, 2006, p. 
96). 

 Ativos e recursos podem ser de duas espécies: genéricos ou 
específicos. Os primeiros são passíveis de serem transferidos para 
outro contexto, não importando quem os produza. No seu valor não 
está agregado o “espírito do lugar”. De modo diverso, os recursos 
e ativos específicos são de difícil transferência e replicação, pois 

resultam “de uma longa história, da memória social acumulada, de 
uma aprendizagem coletiva cognitiva.” (COLLETIS, 2005, p. 6).

 Voltando os olhos para a Serra Catarinense, percebe-se 
que muitos de seus recursos foram ativados, porém, sem alcançar a 
condição de ativo específico, como é caso do pinhão3 da araucária 
e do queijo artesanal serrano, mesmo diante de estrutura de incen-
tivos criada pela política territorial do MDA e pela Secretarias de 
Desenvolvimento Regional de Santa Catarina. 

a polítIca terrItorIal do mda

 Inspirando em experiência internacionais4 o Governo Fe-
deral do Brasil passou a adotar o discurso do enfoque territorial 
nas políticas direcionadas às regiões rurais para, entre outras coi-
sas, facilitar a valorização dos recursos territoriais e gerar vanta-
gens competitivas a estas regiões.

 O novo enfoque das políticas governamentais se apoia 
em quatro eixos estratégicos: a descentralização da ação estatal; 
a interação dos atores públicos (federal, estadual e municipal) e 
privados, para promover ações intersetoriais em escala espacial 
superior à municipal; a ênfase nos processos de desenvolvimento 
endógeno; e a sustentabilidade socioambiental.

 A mudança de enfoque resultou em alterações nas polí-
ticas para o meio rural, com a criação do Programa Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, sob a res-

3. O pinhão é a semente da Araucária angustifólia, espécie arbórea que pertence 
ao grupo das gimnospermas. Esta espécie, muito comum na região serrana, é 
encontrada em locais de clima frio ou temperado, e se caracteriza pelo formato 
cônico da planta jovem, pelas folhas em formato de agulha e a ausência de frutos 
(possuem raiz, caule, folhas e sementes)
4. Como a iniciativa européia LEADER e o Programa Empowerment Zones and 
Entreprise Communities, dos Estados Unidos.
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3. O pinhão é a semente da Araucária angustifólia, espécie arbórea que pertence 
ao grupo das gimnospermas. Esta espécie, muito comum na região serrana, é 
encontrada em locais de clima frio ou temperado, e se caracteriza pelo formato 
cônico da planta jovem, pelas folhas em formato de agulha e a ausência de frutos 
(possuem raiz, caule, folhas e sementes)
4. Como a iniciativa européia LEADER e o Programa Empowerment Zones and 
Entreprise Communities, dos Estados Unidos.



ponsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).
Tudo isto acentuou a necessidade de se romper com o viés agrícola 
e centralizador das políticas públicas e de promover ações inter-
setoriais e descentralizadas para valorizar o potencial endógeno 
das regiões rurais (ORTEGA, 2008). E dentro desse novo quadro, 
ganham destaque os processos coletivos de valorização sustentável 
dos recursos territoriais5.

 Para alcançar seu objetivo, a nova política do MDA previu 
alguns instrumentos (os Planos de Desenvolvimento Rural Susten-
tável, os Projetos Territoriais Específicos) e estabeleceu espaços 
de interação coletiva (os CODETER), onde os atores poderiam in-
teragir e construir coletivamente soluções para a região. Embora 
a iniciativa ministerial seja recente, algumas pesquisas6 mostram 
que as ações empreendidas pelo MDA não têm atingido plenamen-
te seus objetivos7.

as secretarIas de desenvolvImento regIonal de santa catarIna

 Sob este pretexto reverter a litoralização e o êxodo rural, 
e argumentando que a centralização da máquina estatal na capital 
catalisava a saída de pessoas do campo rumo às cidades litorâneas, 
o Governo do Estado lançou, em 2003, o Plano Catarinense de 
Desenvolvimento (PCD).

 

5. Nem sempre este é o termo utilizado nos documentos técnicos do MDA. Por 
vezes, no lugar de recursos territoriais, encontram-se expressões equivalentes, 
como recursos locais, recursos culturais e naturais, produtos da sociobiodiver-
sidade etc. 
6. Para saber mais: Burrigo et al, 2008, Rech, 2010; Freitas et al., 2010; Leal, 
2010.
7. É também o que se verifica na Serra Catarinense, que foi incluída no rol de 
territórios do MDA. Portanto, a região dispõe de todos aqueles instrumentos de 
planejamento e indução do desenvolvimento em bases territoriais.

 O PCD propôs a desconcentração8 da estrutura estatal. No 
início, foram criadas 29 Secretarias de Desenvolvimento Regional 
(SDR) e respectivos Conselhos. Atualmente, são 36 Secretarias 
Regionais. No caso da Serra Catarinense, foram constituídas duas 
Secretarias, a SDR de Lages e a SDR de São Joaquim, dividindo o 
recorte espacial do território do MDA.Cabe às SDR o planejamen-
to do desenvolvimento, a execução orçamentária e a promoção da 
participação comunitária. Propõem a criação de espaços inter-se-
toriais de deliberação coletiva e a transferência de poder decisório 
e recursos financeiros para que projetos elaborados pelos atores 
locais, a partir de demandas (problemas e interesses) e potenciais 
locais (recursos territoriais), sejam concretizados.

 O fato é que a estrutura de incentivos dada por essas duas 
políticas (MDA e SDR) não parece gerar resultados concretos para 
a Serra Catarinense. São poucas as ações mirando a valorização 
dos recursos territoriais. Com relação ao queijo serrano e ao pi-
nhão, os responsáveis pela área em cada uma das SDR disseram 
desconhecer projetos relacionados, mesmo afirmando a importân-
cia da valorização de tais produtos para o desenvolvimento da re-
gião. 

os mercados e recursos terrItorIaIs: o caso da serra catarInense

 Neste capítulo serão analisadas as estruturas dos merca-
dos do queijo serrano e do pinhão da araucária à luz da abordagem 
político-cultural dos mercados. Isso implicará colocar sob o foco 
as regras que, segundo Fligstein (2001) tornam esses mercados 
estáveis,: os direitos de propriedade, as estruturas de governança, 
as regras de troca e as concepções de controle. A partir disso, será 
possível desenhar as estruturas destes mercados e compreender 

8. Preferimos utilizar este termo no lugar de descentralização, pois esta prevê 
autonomia dos entes descentralizados, o que não ocorreu concretamente em Santa 
Catarina.
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as razões que impedem a criação de novos mercados, ou melhor, a 
transformação destes recursos territoriais em ativos específicos.

o mercado do queIjo serrano catarInense

 Pode-se afirmar que, atualmente, existem três tipos de 
produtores de queijo serrano: o informal, o formal com selo de ins-
peção municipal e o formal com selo de inspeção federal. 

 O produtor informal é o produtor-padrão do queijo serra-
no. Segundo técnicos da Epagri, estima-se que existam 2000 pro-
dutores nessa categoria em todos os municípios da região serrana 
catarinense. Seus insumos são obtidos na propriedade rural, da 
qual geralmente é o dono9. A mão de obra é familiar e a mulher 
tem participação constante10. Os procedimentos são tradicionais 
e foram passados de geração para geração. Boa parte dos equipa-
mentos utilizados na produção são adaptados ou até mesmo feitos 
pelos próprios produtores. O material predominante é a madeira, 
tanto das instalações quanto dos equipamentos (prensa, escorre-
dor).

 A produção é baixa, melhorando nas estações mais quen-
tes, quando as pastagens aumentam e elavam a quantidade de leite 
produzido. A forma de comercialização destes produtores foi alte-
rada após a fiscalização da CIDASC11. A regra é a venda para co-
nhecidos, com que os produtores já mantinham contato frequente. 
Raros são os casos em que os produtores entrevistados admitiam 
ainda vender para estabelecimentos comerciais ou para interme-

9. Não existem dados sobre o tamanho das propriedades onde atuam esses produ-
tores informais. Tomando-se como referência os entrevistados que se enquadra-
vam nesta categoria, a área da unidades variam entre 10 e 200 hectares.  
10. “Em muitas propriedades o queijo representava uma fonte de renda para a 
mulher (Epagri, 2010, p. 39).
11. Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catariana, orgão 
estatal responsável pelo serviço de inspeção estadual.

diários. A venda direta não fez diminuir o preço pago pelo produto, 
mas reduziu a quantidade vendida. 

 A segunda categoria de produtor é a formal com selo de 
inspeção municipal (SIM12). Até a última visita de campo, exis-
tiam apenas dez produtores nessa categoria, todos localizados em 
Lages, pois é única cidade onde o SIM está ativo. O perfil deste 
produtor é ligeiramente diferente do produtor informal. Ele possui 
uma rede de contatos ampla, maior e mais diversificada do que a 
dos produtores informais. Em geral, ele tem melhores informações 
sobre métodos produtivos e mercado. Conhece mais opções de cré-
dito e projetos envolvendo a cadeia produtiva. Além disso, tem 
maior acesso aos serviços técnicos.  

 A mão de obra predominante é familiar, mas há produ-
tores com mão de obra contratada. O insumo principal, o leite, 
é integralmente produzido na propriedade rural. Para isso, conta 
com gado com aptidão leiteira que é tratado com ração (milho, 
farelo de soja) e com equipamentos modernos, como ordenhadeira 
mecânica. Mas boa parte dos equipamentos ainda é adaptada ou 
construída pelos produtores.  

 Os procedimentos utilizados na produção misturam recei-
ta antiga com leite cru, transmitida entre gerações, com novas téc-
nicas, respeitando padrões sanitários mínimos estabelecidos pelo 
SIM. O SIM possibilitou que as queijarias fossem menores que o 
padrão do SIF e do SIE, dando condições para que esses produ-
tores conseguissem construir a unidade. Aliás, salvo um produtor 
que obteve crédito através do PRONAF13, todos os outros utiliza-
ram recursos próprios para a construção da queijaria.

12. Serviço de Inspeção Municipal.
13 Segundo relatos deste produtor, o processo junto ao agente financeiro 
levou dois anos  para ser aprovado, pois, nas suas palavras, o responsável na 
agência bancária não sabia operar esta linha de crédito nem entendia o projeto. 
A propósito, produtor contou com apoio de um técnico da Epagri e do SIM para 
elaborar o projeto.
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 Enquanto são poucos os produtores e muitos os interessa-
dos em adquirir, a situação favorece o produtor: ele tem poder para 
negociar o valor do queijo com o comerciante ou o consumidor 
final, ainda que seja um poder limitado14. 

 O produtor formal com selo de inspeção federal, terceira 
categoria de produtor, utiliza o nome “queijo serrano” mesmo ela-
borando seu produto com técnicas diferentes, como a pasteuriza-
ção do leite, e em cidades fora da região serrana. Assim, aproveita 
a estrada aberta pelo “verdadeiro” queijo serrano para conquistar 
o consumidor desinformado. 

 Este produtor detém a maior fatia do mercado, suas ins-
talações são modernas, com equipamentos automatizados que lhe 
proporcionam produção em larga escala. A mão de obra é majorita-
riamente contratada, embora a família também participe ativamen-
te.

 O leite necessário à produção é adquirido de vários pe-
quenos e médios pecuaristas, que estão sob rigoroso controle de 
qualidade destes produtores, funcionado em modelo de integração 
vertical.  Os demais insumos são obtidos em cidades maiores, onde 
o comércio é mais forte.

 Ele tem acesso a muitas informações de mercado, sabe ge-
rir bem o seu negócio e participa de feiras do setor para se manter 
atualizado. Seu produto circula na localidade onde é produzido e 
em regiões diversas do Estado. Para fazer isso, mantém o padrão 
da produção (quantidade e qualidade) e consegue uma margem 
melhor controlando com mais facilidade os fatores que influenciam 
no preço final do produto, como o preço do leite e as perdas/ganhos 
obtidas no gerenciamento da produção. O esquema abaixo ajuda a 
ilustrar a estrutura e os agentes envolvidos neste mercado:

14. Todos disseram que conseguem obter a margem de lucro desejada.

Figura 2– Esquema da Estrutura do Mercado do Queijo Serrano / Fonte: Elabo-

rado pelo autor.

 Com base nas observações anteriores e na estrutura é 
possível que o produtor formal com selo de inspeção federal é o 
que Fligstein denomina agente incumbente neste mercado. São 
os maiores fornecedores e têm poder para determinar regras de 
funcionamento deste mercado, estabelecendo uma forma desigual 
de concorrência. Ele atinge mercados maiores e supermercados 
e consegue atender uma exigência comum destes comerciantes: 
volumes e padrões constantes dos produtos, algo mais fácil de ser 
conseguido diante das suas condições de produção. Assim, formas 
de governança estabelecidas também lhe oportunizam ganhos difí-
ceis de serem obtidos pelos produtores que atualmente estão sob o 
SIM e impossível para os produtores informais.
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 São também do produtor com SIF os maiores resultados 
financeiros. Isto é, da forma como estão postos os direitos de pro-
priedade e as regras de troca, ele é o maior beneficiário deste mer-
cado. 

 Os produtores informais se veem distantes de um merca-
do mais dinâmico. As normas criadas pelo SIM são menos rigo-
rosas, mas ainda estão distante da sua realidade. Sem formação, 
sem apoio técnico efetivo do Estado, eles não têm condições de 
elaborar um projeto para acessar linhas de crédito subsidiadas e 
construir a queijaria nos moldes estabelecidos pelo SIM. No seu 
horizonte há apenas a forma tradicional de produção e comercia-
lização, de baixa produtividade e venda aos conhecidos. Enfim, as 
concepções de controle sobre os recursos disponíveis lhes abrem 
poucas ou nenhuma perspectivas de mudança neste mercado, res-
tando aos produtores mais “capitalizados” o domínio da atividade.

 Essas colocações desenham um quadro de estabilidade do 
mercado do queijo serrano, em que empresas incumbentes deter-
minam as dinâmicas desses mercados diante da fragilidade dos 
desafiantes (“challengers”) e da debilidade das intervenções esta-
tais – quando não sua completa ausência. 

o mercado do pInhão da araucárIa 

 Assim como queijo serrano, o mercado do pinhão tam-
bém encontrou sua estabilidade. Contudo, aqui a força da inércia 
é muito maior. Há duas barreiras fortes para a criação de um novo 
mercado que valorize os atributos territoriais associados a este 
produto: “o valor simbólico inferior” atribuído à atividade (FERT 
NETO, 2011) e a falta de informações concretas sobre o mercado 
do pinhão, que torna mais difícil destinar ações para a valorização 
do produto.

 O sistema de produção é tradicional. O trabalho manual 
prevalece e os equipamentos para coleta e beneficiamento, quan-
do existentes, são adaptações. A estrutura do mercado é composta 
por muitos agentes diferentes. Via de regra, há muitos produtores, 
muitos intermediários, poucas cooperativas, poucos distribuidores 
e muitos mercados e supermercados.

 Os produtores são de dois tipos15: o produtor padrão, que 
vende sua produção in natura para intermediários e/ou cooperati-
vas; e o produtor industrial, que processa a maior parte da sua pro-
dução e a vende diretamente para mercados. Este tipo de produtor 
não é muito comum na região.

 O produtor padrão é um agricultor, geralmente proprietá-
rio da área onde o pinhão é colhido. Mas também é comum casos 
de colheita em parceria, na qual o proprietário contrata a colhei-
ta com terceiros, que lhe pagam com um percentual da produção 
que varia entre 20 e 50%. Este tipo de produtor não tem acesso a 
recursos financeiros nem a assistência técnica. Também não dis-
põe de muitos canais de comercialização. Sua condição sempre 
“esteve associada a baixos níveis de renda e baixas condições de 
trabalho” (FERT NETO, 2011).

 Em geral, a produção é vendida para atravessadores, que 
pagam à vista. Esses atravessadores podem ser locais (pequenos 
comerciantes da região), regionais (comerciantes maiores da re-
gião) ou atravessadores “de fora” (comerciantes maiores que não 
residem na Serra Catarinense). Todos eles costumam repetir a ope-
ração de comprar com os mesmos produtores, porque “um confia 
no outro”. 

Além dos atravessadores, os produtores também vendem para mer-
cados locais, diretamente para alguns consumidores e para coo-
perativas. Estes dois últimos canais são ainda pouco utilizados na 
15.  Esta classificação foi elaborada pelo autor tão-somente para distinguir os dois 
tipos de produtores em razão de suas capacidades e métodos produtivos.  
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Serra Catarinense. Aliás, muitos dos que vendem para as coopera-
tivas também vendem para atravessadores. 

 Os atravessadores regionais e alguns locais revendem o 
produto para supermercados situados fora da região e para centrais 
de abastecimento (CEASA). Estes, por sua vez, também revendem 
para outros supermercados e, incrivelmente, para supermercados 
localizados na própria Serra Catarinense. Isso acontece porque os 
supermercados maiores compram grandes volumes e procuram 
adquirir produtos com nota fiscal. Os produtores não conseguem 
atender a demanda nem costumam emitir notas fiscais. Normal-
mente, o atravessador é primeiro ator na cadeia a emitir nota fis-
cal16. 

 A figura abaixo sintetiza o esquema do mercado do pinhão 
na Serra Catarinense e suas ramificações externas.

Figura 3 – Esquema da Estrutura do Mercado do Pinhão / Fonte: Elaborado pelo 
autor.

 

16. A propósito, a maioria dos atravessadores emite a nota fiscal na cidade de 
Santo Amaro da Imperatriz, a 30 km da capital Florianópolis e a 110 de Bom 
Retiro, a cidade serrana mais próxima.

 Os atravessadores exercem um papel central neste esque-
ma. Eles têm uma noção mais exata do mercado, suas regras e 
fluxos. Dispondo de mais capitais (que os produtores, que estão 
pulverizados na região e não atuam de forma conjunta, os atraves-
sadores têm maior poder na negociação do produto. A confiança 
gerada pelas repetidas operações contribui para que os produto-
res cooperem e mantenham os atravessadores em posição melhor 
na estrutura do mercado. Além disso, atuando na formalidade (ao 
menos parcialmente), os atravessadores podem emitir nota fiscal e 
assim ampliam suas opções de venda do produto. 

 Os produtores industriais, por outro lado, escapam da do-
minação dos atravessadores. Dispondo de mais recursos, conse-
guem agregar valor ao produto e vender diretamente aos mercados 
e supermercados. Porém, este tipo de produtor existe em número 
reduzido e sua atuação se dá de forma isolada, ocupando uma pe-
quena parte do mercado. Isto os coloca como challengers na estru-
tura do mercado do pinhão.

 Da forma como se configura este mercado, é difícil vis-
lumbrar uma desestabilização que venha a promover o produtor 
padrão para uma melhor posição na estrutura ou, até mesmo, alçá-
-los à posição do produtor industrial. Em síntese, seria necessário 
alterar as quatro regras que estruturam o mercado atual do pinhão. 
A começar pelas regras de troca: tal como estão postas hoje, não 
existe favorecimento aos produtores da Serra Catarinense. O pro-
duto serrano pode facilmente ser misturado aos que são obtidos em 
outros lugares, como Paraná e Rio Grande do Sul, mesmo que haja 
diferenças de sabor e tamanho17. Assim, aumenta a concorrência 
entre os produtores, pressionando o preço para baixo, o que favo-
rece ainda mais os atravessadores.

17. Não há estudos que apontem essas diferenças. Porém, produtores, agentes das 
cooperativas e atravessadores afirmaram que o produto da Serra é diferente em 

relação ao pinhão do Paraná, São Paulo e Minas Gerais.  
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 A estrutura de governança existente também favorece ma-
joritariamente os atravessadores, pois não estimula a concorrência 
entre eles e nem incentiva claramente a cooperação entre produto-
res. Poucos compradores (atravessadores e mercados locais) diante 
de uma oferta grande de produtores atuando isoladamente forma 
uma relação desequilibrada entre estes dois grupos. 

 Além disso, para os produtores, concepções de controle so-
bre os recursos não permitem fazer frente aos atravessadores. Eles 
não enxergam alternativas para driblar as precárias condições. E 
com o preço do pinhão em queda somado a  melhores oportunida-
des de obtenção de renda em outras atividades – como o trabalho 
com a uva vinífera – a situação tende a se agravar, afastando os 
produtores da atividade. 

 Também fica evidente que os maiores detentores dos di-
reitos de propriedade, aqueles que auferem a maior parte do lucro 
deste mercado, não são os produtores, mas sim os atravessadores e 
os supermercadistas, cujos riscos são muito inferiores em relação 
aos ganhos. 

 É, de fato, um mercado permeado por formas tradicionais 
de troca e esquemas de dominação, que mantém os atores menos 
privilegiados, os produtores, na pior situação dentro da estrutura 
social. Sem apoio técnico, sem recursos financeiros e diante da 
falta de circuitos de comercialização alternativos, o produtor tende 
a abandonar a atividade ao encontrar uma nova fonte de renda, 
desperdiçando a oportunidade de transformar o pinhão e seus 
subprodutos em ativos territoriais específicos.

conclusões

 Diante das evidências empíricas apresentadas, é pos-
sível verificar a existência de constrangimentos na Serra Cata-
rinense que explicam a dificuldade de mobilização coletiva de 
seus atores para transformar seus recursos em ativos territo-
riais específicos.

 Em primeiro lugar, existem mercados estabilizados para 
pinhão e queijo serrano nos quais os atores da Serra Catarinense 
não são os mais favorecidos. Tais mercados apresentam estruturas 
sociais bem determinadas, em que os atores da Serra, ocupam uma 
posição menos privilegiada. Estes atores não conseguem romper 
os esquemas tradicionais de dominação impostos por atores mais 
privilegiados nem alterar as regras de funcionamento deste mer-
cado ou até mesmo criar novos mercados, isto é, ativar recursos 
específicos. 

 Em segundo lugar, há um ambiente conflituoso que blo-
queia formas cooperação entre atores locais. Prefeituras, Governo 
Estadual, Governo Federal, universidades, cooperativas, ONG’s, 
associações comerciais encontram dificuldade em “falar a mesma 
língua”. 

 Por último, a relativa fragilidade das intervenções dos go-
vernos federal e estadual. Há limitada participação nos espaços 
colegiados, seja por persistir uma lógica setorial de composição 
dos órgãos colegiados, seja por restringir o acesso àqueles que não 
têm vínculos com Estado e Municípios. Além disso, permanece a 
sensação de que os atores ainda não internalizaram uma lógica de 
planejamento nem perceberam o sentido da abordagem adotada 
nas políticas, refletindo planos e projetos insuficientes diante dos 
desafios que desejam enfrentar.

 Com vistas à melhoria das ações públicas e à promoção 
do desenvolvimento das regiões rurais sob o enfoque territorial, é 
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fundamental que uma nova – ou renovada – estrutura de incentivos 
seja implementada, tendo como premissas a formação de agentes 
envolvidos com as políticas públicas, implementação de novos sis-
temas de governança, adoção de metodologias participativas mais 
eficazes, definição e incentivo de produção artesanal, apoio a cria-
ção de indicações geográficas e marcas coletivas.
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Resumo

O objetivo principal deste traba-
lho é identificar quais são os pos-
síveis impactos que a adoção de 
um novo modelo de contratação 
de empreendimentos populares 
pela Caixa Econômica Federal 
(CAIXA) tem sobre a promoção 
da inovação e da sustentabilidade 
na cadeia brasileira da construção 
civil. Através de uma pesquisa ex-
ploratória teórica, apresentamos 
uma forma de aplicação do mode-
lo de compra estratégica baseada 
em desempenho desenvolvida nos 
Estados Unidos no início dos anos 
1990 e identificamos seu potencial 
em estimular a sustentabilidade, 
devido principalmente à maneira 
como são descritas as característi-
cas dos empreendimentos a serem 
construídos, e a inovação, devido à 
maneira como se dá a relação entre 
proponentes e a CAIXA durante o 
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processo de seleção dos empreen-
dimentos. A principal conclusão 
desta pesquisa é que o modelo 
apresentado tem um potencial 
muito maior que o atual em promo-
ver a inovação e a sustentabilidade 
no setor brasileiro da construção 
civil, uma vez que apresenta novos 
papéis e uma nova dinâmica de re-
lacionamento entre todos os agen-
tes envolvidos na implantação da 
política pública de habitação.

Palavras Chave: Sustentabili-
dade, Inovação, Construção Civil, 
Habitação, Brasil

agents involved in the implemen-
tation of the public housing policy.

Keywords:  Sustainability, 
Innovation, Civil Construction, 
Housing, Brazil

Introdução

A habitação é uma das necessidades básicas do ser 
humano, representando proteção e abrigo e sendo uma condição 
para a motivação e busca de outros objetivos, como a participação, 
integração a um grupo e auto-realização (Maslow, 1943). A 
importância da habitação digna é reconhecida mundialmente 
através da Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada 
pela Organização das Nações Unidas, no artigo 25, parte 1 (ONU, 
2009).

Apesar desta declaração assinada por diversas nações há 
mais de 60 anos, dados recentes da ONU mostram que um terço da 
população urbana mundial ainda vive em situações precárias, sem 
acesso à água potável, saneamento básico e equipamentos sociais 
básicos – transporte, saúde e educação (ONU, 2005).

 Assim como a Declaração Universal dos Direitos do Ho-
mem, em nível internacional, outra declaração: o Relatório Brun-
dtland, apresentou um conceito político que busca ser um nortea-
dor das políticas públicas em todo o planeta: o desenvolvimento 
sustentável, definido neste relatório como “o desenvolvimento que 
satisfaz as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das 
futuras gerações em satisfazer suas necessidades” (ONU, 1987). 

A definição de desenvolvimento sustentável (DS) formula-
da no Relatório Brundtland supracitada é a mais disseminada, en-
tretanto, não há consenso em torno da mesma, variando de acordo 
com os campos específicos nos quais o conceito é aplicado (Veiga, 
2005a; Seiffert, 2007). Outra definição conhecida é apresentada 
por Sachs (2002) que define o DS como um padrão de desenvol-
vimento diferente, denominado por ele como vitória tripla e cujos 
pilares são: atender simultaneamente os critérios de relevância so-
cial, prudência ecológica e viabilidade econômica.  
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 Além das discussões acerca da própria definição de de-
senvolvimento sustentável ou sustentabilidade, ainda encontramos 
áreas nebulosas quanto à operacionalização destes conceitos, seja 
em função dos conflitos quanto à posição do sistema econômico em 
relação à natureza de acordo com a economia ambiental e a ecoló-
gica, seja devido à dificuldade em quantificar o que é sustentável 
nas práticas de produção e consumo para promover uma mudança 
em direção a uma sociedade com menor impacto socioambiental.

 A habitação popular, foco desta pesquisa, que resulta de 
dissertação de Mestrado intitulada “Sustentabilidade e inovação 
no setor brasileiro da construção civil: um estudo exploratório 
sobre a implantação da política pública baseada em desempe-
nho” defendida no PROCAM/IEE/USP em 2011 cujo objetivo 
principal foi identificar os possíveis impactos que a adoção de um 
modelo alternativo para implantação da política pública federal 
de habitação pode ter sobre a promoção da sustentabilidade e 
da inovação no setor brasileiro da construção civil. Este tema é 
objeto de estudo cientifico há muitas décadas e estes estudos já 
produziram uma significativa quantidade de trabalhos, estudando 
desde a origem das favelas até os movimentos sociais de luta por 
moradia digna, passando pelo estudo da ação governamental so-
bre a habitação (com grande destaque para o período de atuação 
do Banco Nacional de Habitação (BNH)), o estudo do uso do solo 
e da renda da terra como questões fundamentais para a elabo-
ração de uma política habitacional, o estudo das periferias das 
regiões metropolitanas, dos movimentos de autoconstrução e das 
relações entre trabalho e moradia (Valladares, 1983).

 A discussão entre as políticas de habitação popular e a 
questão da sustentabilidade, entretanto, não foi incorporada às 
pesquisas sobre habitação até o início dos anos 1990, com a im-
plementação de programas nacionais e internacionais de pesquisa 
em tecnologia habitacional e construções mais sustentáveis.

 Dados oficiais do déficit habitacional no Brasil (MCida-
des, 2009) com base no ano de 2007, mostram que são necessárias 
mais de 6 milhões de moradias no Brasil, sendo que mais de 95% 
desta necessidade está concentrada na faixa de renda até 5 salá-
rios mínimos (89,4% até 3 salários mínimos e 6,5% na faixa entre 
3 e 5 salários mínimos), explicitando a importância da construção 
de casas populares no país. 

 O papel do Estado na execução das políticas federais de 
habitação popular, reflexo do desenvolvimento histórico do sistema 
capitalista no Brasil e da relação do Estado com a iniciativa pri-
vada, resume-se principalmente a financiar tanto as construtoras 
privadas quanto as famílias que buscam adquirir sua casa própria 
(Bonduki, 1982). Somente o Programa Minha Casa Minha Vida – 
primeira versão, por exemplo, contou com mais de 30 bilhões de 
reais para investimentos com objetivo de construir um milhão de 
moradias.

Os recursos para o setor da construção são crescentes. 
Para o período 2011-2014, no Segundo Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC 2), os investimentos na construção civil su-
peram 278 bilhões de reais, além de vultosos investimentos em 
outros setores da construção – como toda infraestrutura de trans-
portes e energia – que não são foco desta pesquisa. Somente a 
segunda versão do Programa Minha Casa Minha Vida, com a meta 
de contratação de 2 milhões de moradias, contará com mais de 71 
bilhões de reais para este período.

Este processo de incorporação da sustentabilidade na 
construção civil, não é fácil, seja em função da dificuldade de in-
terpretar em termos quantitativos a definição qualitativa de sus-
tentabilidade – como citado anteriormente –, seja em função da 
rede institucional criada há mais de 5 décadas no país cujo foco 
é a produção em larga escala de moradias padronizadas, que não 
contam com uma avaliação criteriosa e holística dos projetos a se-
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rem financiados. Assim, não há preocupação em medir os impactos 
da habitação em todo o seu ciclo de vida e, consequentemente a 
construção de moradias não atingirá os objetivos de inclusão social 
e respeito ambiental declarados pelo governo.

A incorporação da sustentabilidade, seja em um país, em 
um setor ou mesmo em uma só empresa, necessita de um processo 
de modificação de papéis a serem desempenhados, de objetivos 
a serem perseguidos e de práticas a serem adotadas, ou seja, a 
sustentabilidade verdadeira precisa de uma mudança profunda de 
comportamento e práticas de todos os atores sociais. 

Estas mudanças necessitam tanto de novos conhecimentos 
como da reinterpretação ou readequação dos conhecimentos exis-
tentes, em um processo denominado de inovação e já estudado há 
certo tempo. A inovação para a sustentabilidade, também chamada 
de eco-inovação, é o principal instrumento que as companhias, os 
setores econômicos, os Estados e a sociedade como um todo pos-
suem para propiciar a tão almejada transição para um modelo eco-
nômico inserido no sistema natural, respeitando os limites naturais 
do planeta e promovendo o desenvolvimento socioeconômico da 
humanidade.

Paralela a toda esta questão ambiental, outro papel de 
destaque do setor da construção é seu peso social enquanto gera-
dor de renda. Em termos de geração de emprego, o setor da cons-
trução civil é um dos maiores empregadores do Brasil com mais de 
2 milhões de empregos formais registrados até novembro de 2010 
(MTE, 2010) e com uma tendência crescente de geração de vagas 
de trabalho em função do aumento de investimentos no setor.

 Por estes dois papeis de destaque, o setor da construção 
civil é alvo constante de investidas estatais para promoção do cres-
cimento do setor e para aumento da produção de moradias, geran-
do mais empregos aos cidadãos e visibilidade política aos gestores 
públicos. 

O modelo de implantação da política de habitação, criado 
nos anos de 1960, embora tenha possibilitado a construção de mi-
lhões de unidades habitacionais carrega uma série de deficiências 
que, sob a ótica da sustentabilidade, superam em muito o benefí-
cio da larga escala. 

Empreendimentos padronizados, que não são planejados 
de forma a se integrarem com o entorno, que não promovem a in-
tegração entre os próprios moradores, não apresentam alternativas 
para o desenvolvimento socioeconômico desta população vulne-
rável e não atendem às necessidades mínimas de seus usuários 
finais são alguns exemplos de deficiência encontrados em diversos 
empreendimentos financiados com recursos públicos dentro das 
políticas federais de habitação (Fix; Arantes, 2010; Guerra, 2009; 
Medvedovski et al., 2005).

 O modelo que foi analisado nesta pesquisa é o utilizado 
pela CAIXA para seleção, contratação e acompanhamento das 
construtoras e seus respectivos projetos de moradias populares. 
Buscaremos apresentar alguns possíveis impactos que este modelo 
tem sobre a qualidade dos empreendimentos sob a ótica dos usuá-
rios finais, sobre a relação custo-benefício sob a ótica da susten-
tabilidade e sobre o grau de inovação na indústria da construção 
civil sob a ótica dos verdadeiros especialistas do setor – engenhei-
ros, arquitetos e outros técnicos organizados nas construtoras – e 
buscaremos identificar os possíveis impactos que a adoção de um 
modelo de compra baseada em desempenho1 destes empreendi-
mentos pode ter sobre tais quesitos (qualidade, inovação e susten-
tabilidade).

1. Tradução utilizada neste trabalho para a expressão inglesa Performance-based 
Procurement, que se refere a todas as atividades necessárias para a realização de 
metas e objetivos de uma estratégia, neste caso, implementar a política pública 
de habitação, desde a seleção dos empreendimentos à contratação de serviços 
para sua manutenção.
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1. Tradução utilizada neste trabalho para a expressão inglesa Performance-based 
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MetodologIa e pesquIsa

 A pesquisa sintetizada aqui foi uma pesquisa qualitativa, 
que utilizou o método do estudo de caso para responder à pergunta 
central: quais os possíveis impacto que a adoção de um modelo de 
compra estratégica baseada em desempenho para implantação da 
política pública federal de habitação tem sobre a promoção da sus-
tentabilidade e da inovação na indústria brasileira da construção 
civil?

 As hipóteses analisadas foram: 

	 •	o	setor	da	construção	civil	é	estratégico	para	a	promoção	
da sustentabilidade em função de sua importância enquanto gera-
dor de emprego, renda e poluição; 

	 •	o	uso	do	poder	de	compra	do	Estado	é	um	instrumen-
to central de fomento à sustentabilidade e à inovação no setor da 
construção civil e; 

	 •	a	busca	da	 sustentabilidade	 implica	em	mudanças	de	
hábitos e práticas das pessoas e empresas, fazendo da inovação um 
instrumento fundamental neste processo.

Este estudo de caso teve caráter exploratório, definido por 
Piovesan e Temporini (1995) como sendo “uma pesquisa em que 
se busca conhecer mais profundamente um problema para melhor 
defini-lo e então seguir com diferentes formas de pesquisa que 
aprofundem o conhecimento de tal problema”.

Através de uma abordagem dedutiva (Lakatos, Marconi, 
2003), foi apresentado o referencial teórico sobre sustentabilida-
de e inovação, explicitando os pressupostos necessários para sua 
promoção. A partir deste cenário teórico definido, foi apresentado 
o conceito de compra estratégica baseada em desempenho e en-
tão, utilizado o resultado de estudos de caso da aplicação deste 

tipo de modelo nos Estados Unidos e Holanda para avaliar como 
tal forma de compra estratégica atende aos requisitos necessários 
para a criação de um ambiente favorável à inovação e promotor 
sustentabilidade na construção civil. Como se trata de pesquisa 
inédita neste setor brasileiro foram utilizados resultados obtidos 
em pesquisas internacionais que avaliaram o impacto deste mo-
delo de compra sobre diferentes variáveis deste setor econômico; 
dessa maneira poderemos identificar os possíveis impactos sobre o 
setor brasileiro da construção civil.

uM Modelo proposto para a IMplantação da polítIca públIca da habItação

 Antes de apresentar a proposta de modelo desenvolvida 
na pesquisa de mestrado base deste artigo, é importante apresen-
tar os pontos levantados na pesquisa que contextualizam a ne-
cessidade de tal mudança na forma de implementação da política 
pública federal de habitação.

A habitação popular, desde o início de políticas públicas 
para tal fim, foi desenhada por técnicos sem ouvir as necessidades 
dos usuários finais e, por diversas vezes, estes usuários finais nem 
pertenciam às classes originalmente alvo desta política, como é o 
caso do BNH e o financiamento à classe média. Mesmo após o fim 
do BNH, a CAIXA manteve este modelo de distanciamento entre 
os técnicos que “desenham” os modelos de unidades habitacionais 
e seus usuários (Bonduki, 1983, 2000; Leite et al., 2006; Vallada-
res, 1983).

Através de estudos de avaliação pós-ocupação (APO) rea-
lizados nos empreendimento populares, que este distanciamento 
afeta profundamente a satisfação dos usuários com as unidades 
habitacionais que recebem, desde características de sua fachada 
até a existência (ou não) de portas na separação dos cômodos. Esta 
insatisfação leva os moradores a efetuarem reformas nas unidades, 
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aumentando seus investimentos e, geralmente, afetando a segu-
rança do empreendimento (Cruvinel, 2008; Fix, Arantes, 2010; 
Guerra, et. Al., 2009; IDEC, 2008; Magalhãe, 2009; Medvedovski 
et. al., 2005).

O setor da construção civil, não só nos empreendimentos 
voltados à habitação popular, tem um problema na identificação 
das necessidades dos usuários finais em todos seus segmentos de 
mercado. Vimos também que a questão da sustentabilidade e da 
qualidade são outros grandes desafios para o setor nos próximos 
anos (CIB, 2002; John, 2009; PCC, 2003).

A qualidade conta com programas setoriais, como o PBP-
Q-H que tem forte apoio das associações do setor civil e da CAI-
XA, usando o poder de compra do Estado para estimular a con-
formidade e a qualidade dos materiais e das empresas que atuam 
neste setor a fim de promover a produtividade e a competitividade, 
fundamentais nos atuais mercados globais (PCC, 2003).

A sustentabilidade, muito mais que o impacto ambiental 
dos materiais e processos produtivos, abrange questões de ordem 
social e econômica, como a inserção dos empreendimentos habi-
tacionais no tecido urbano; esta questão é ainda mais importante 
no setor de habitação popular foco desta pesquisa, pois a localiza-
ção e o relacionamento de um empreendimento com seu entorno 
são ferramentas importantes na promoção do desenvolvimento so-
cioeconômico das comunidades beneficiadas, promovendo-se efe-
tivamente as construções e o desenvolvimento sustentáveis (John 
et. al., 2001; John et. Al., 2004; John, 2009; Medvedovski et. al., 
2005; Pimentel, L., Laurindo, 2008).

A maior ferramenta para promoção da sustentabilida-
de é a inovação. Desde a busca, identificação, desenvolvimento, 
implementação e exploração de ideias técnicas/tecnológicas até 
novos arranjos institucionais e relações organizacionais e sociais. 

Para ser fomentada, a inovação precisa de um ambiente livre de 
julgamentos e amarras e que promova o relacionamento entre os 
diversos atores participantes que trazem consigo ideias e histó-
rias particulares que darão maior vigor nesta contínua atividade de 
transformação (Anthony, Christensen, 2007; Arruda, et. al., 2009; 
Blayse, Manley, 2004; FDC, 2009; Hamel, Sayago, 2007; Hill, Jo-
nes, 2009; Kiperstok, et. al. 2002; Loures, 2009; Nidumolu et. Al., 
2009; Rennings, 2000; Sakar, 2007; Slaughter, 1998; Smeraldi, 
2009).

Por fim, a forma de contratação é um momento crucial no 
sucesso de um projeto e que erros e vícios de projetos da cons-
trução têm sido perpetuados, pois se tem tratado o projeto como 
a causa destes erros, isto é, especificações, padrões e gestão dos 
projetos têm sido avaliados caso a caso a fim de explicar a ocor-
rência dos erros. Quebrando esta orientação, Kashiwagi propôs em 
1991 um sistema que trata a compra como um processo e que é 
este processo que está errado, levando a erros identificados na exe-
cução dos projetos e, por conseguinte, na entrega de edificações 
que não têm o desempenho esperado pelo cliente (Adeyemiy, et. 
Al., 2009; Chong, et. Al. 2007; Duren, Dorée, 2008; Kashiwagi, et. 
Al., 2009; Kashiwagi, et. Al., 2010; Kashiwagi, 2011; Kashiwagi, 
2011b; Sullivan, et. Al., 2007).

Este sistema busca transferir o risco do cliente para o 
contratado (construtora) e realizar um processo de seleção que se 
baseia essencialmente em informações dominantes (óbvias, clara-
mente identificáveis e compreensíveis por qualquer pessoa) que 
evitam o uso da subjetividade do selecionador na tomada de deci-
são de que proposta é melhor. Além da grande mudança da respon-
sabilidade na exposição da proposta (como atender objetivos do 
cliente) e na gestão do projeto, do cliente para o contratado.

A implantação da política pública da habitação em nível 
federal ocorre entre um agente financeiro público (Caixa Econô-
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mica Federal – CAIXA) e as construtoras privadas que buscam 
os fundos públicos para a execução de empreendimentos. Como 
gestor das políticas habitacionais, o Ministério das Cidades (MCi-
dades) define as diretrizes de aplicação dos recursos em progra-
mas e setores e algumas regras gerais destes empreendimentos, 
como a necessidade de localização em terreno servido de infraes-
trutura básica (energia, água e esgoto) e valor máximo de cada 
unidade habitacional. A Caixa Econômica Federal, como opera-
dora das políticas de habitação, é responsável pelo repasse dos 
recursos às empresas habilitadas e é responsável pela definição 
das orientações técnico-operacionais dos empreendimentos. 

As principais alterações na adoção do Sistema de Compra 
Estratégica Baseada em Informações de Desempenho (SCEID) se-
rão realizadas no âmbito da operacionalização dos projetos a fim 
de promover as diretrizes gerais de uma construção sustentável 
segundo Agenda 21 para o setor e buscando resolver alguns dos 
problemas já identificados e registrados em trabalhos acadêmicos 
e noticiado nos meios de comunicação.

Esta adaptação buscará que o SCEID possa ser utiliza-
do para a seleção dos projetos de empreendimentos de habitação 
populares apresentados à CAIXA. Com base nos desafios apre-
sentados anteriormente para a promoção de habitações populares 
mais sustentáveis, buscamos incorporar na proposta deste trabalho 
para a seleção de financiamento os seguintes pontos: 1) Estimular 
a formação de redes de cooperação entre os agentes participantes 
do setor; 2) Estimular que as construtoras busquem entender e 
atender às necessidades dos moradores; 3) Promover inserção do 
empreendimento no tecido urbano, promovendo a integração so-
cioeconômica dos beneficiários; 4) Promover a busca de soluções 
para questões ambientais em todas as fases do empreendimento, 
em especial a fase de uso que responde por cerca de 80% dos cus-
tos totais; 5) Estimular liberdade de criação na elaboração de pro-
jetos, fomentando a inovação; 6) Focar objetivos e desempenhos 

esperados pelo empreendimento e não especificações e padrões; 7) 
Estimular a busca por qualidade e desenvolvimento contínuo; 8) 
Promover soluções compatíveis com as especificidades regionais; 
9) Estimular participação de todos os atores na seleção dos em-
preendimentos e; 10) Fomentar a capacitação e desenvolvimento 
dos recursos humanos da cadeia.

 Por buscar apresentar uma contribuição metodológica à 
implementação da política pública federal de habitação, este tra-
balho não tem como intuito esgotar, nos dez pontos apresentados 
acima, todas as possibilidades de melhoria do setor da construção 
civil através da qualificação dos investimentos públicos em habi-
tação.

 Como tal avaliação não ocorre necessariamente em evento 
único, isto é, tanto uma mesma construtora pode apresentar mais 
que um projeto em momentos diferentes quanto várias construtoras 
podem apresentar projeto para um mesmo local, uma vez que há 
possibilidade de empreendimentos com cessão de terreno públi-
co para construção do empreendimento2, é necessário no primeiro 
caso a habilitação da empresa e de seu empreendimento e no se-
gundo caso a seleção da melhor proposta.

Seguindo as fases do SCEID foi desenvolvida, através 
de uma adaptação do modelo do prof. Kashiwagi, uma proposta e 
como cada um dos 10 pontos apresentados poderão ser favorecidos 
com sua adoção3:

2. Conforme cartilha do PMCMV, são priorizados os projetos segundo os seguintes 
critérios:	•	Estados	e	municípios	que	oferecerem:	Maior	contrapartida	financei-
ra; Infraestrutura para o empreendimento; Terreno; Desoneração fiscal de ICMS, 
ITCD,	ITBI	e	ISS.	•	Menor	valor	de	aquisição	das	unidades	habitacionais.
•	Existência	prévia	de	infraestrutura.	•	Atendimento	a	regiões	que	recebam	im-
pacto de grandes empreendimentos de infraestrutura, tais como: usinas, hidrelé-
tricas,	portos	etc.	•	Empreendimentos	em	regime	de	loteamento.	
3. Para informações mais detalhadas desta proposta ver o trabalho original: 
BISMARCHI, Luis Felipe. Sustentabilidade e inovação no setor brasileiro da 
construção civil: um estudo exploratório sobre a implantação da política públi-
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3. Para informações mais detalhadas desta proposta ver o trabalho original: 
BISMARCHI, Luis Felipe. Sustentabilidade e inovação no setor brasileiro da 
construção civil: um estudo exploratório sobre a implantação da política públi-



Figura 1 – Cinco filtros da primeira fase do SCEID (SELEÇÃO) / Fonte: Traduzi-
do de Adeyemyi et al., 2009.

os possíveIs IMpactos do Modelo proposto

Por ser um estudo exploratório teórico, como apresentado 
anteriormente, a avaliação dos impactos deste modelo proposto, 
sobre a inovação e a sustentabilidade será baseada no quanto tal 
proposta atende às demandas da literatura sobre os temas de inte-
resse, desta maneira, identificaremos os possíveis impactos deste 
modelo sobre a inovação e a sustentabilidade.

Em termos de inovação, a adoção deste novo modelo já é 
por si uma inovação no modelo de contratação de projetos de cons-
trução civil. Ao passar a avaliar a capacidade do proponente em 
ca baseada em desempenho / Luis Felipe Bismarchi; orientadora Maria Cecília 
Loschiavo dos Santos – São Paulo, 2011, disponível em: http://www.teses.usp.br/
teses/disponiveis/90/90131/tde-05082011-215056/es.php.
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entregar o que se pede de forma satisfatória e não mais em exigir 
que os especialistas do setor (construtoras, arquitetos...) simples-
mente replicassem um modelo desenvolvido há décadas e que já 
mostrou incapacidade em atender às necessidades de seus usuá-
rios, o SCEID se torna uma inovação organizacional e institucional 
na CAIXA e na forma como esta se relaciona com os atores envol-
vidos na implantação da política pública habitacional.

A adoção do SCEID não garante que os produtos e projetos 
apresentados serão inovadores, como nenhum outro processo con-
segue garantir; entretanto, a forma como foi estabelecida a requi-
sição de proposta baseada na declaração dos objetivos esperados 
do empreendimento e não nas especificações do mesmo, em outras 
palavras, a ênfase no “o quê” se espera e não no “como” se quer, 
dá à indústria da construção civil a liberdade de oferecer à CAIXA 
diferentes propostas que atendam tais objetivos dentro dos limites 
orçamentários estabelecidos pela política nacional da habitação. 
Desta forma tem-se o fomento à inovação no setor da construção 
civil.

Outro impacto que a utilização da requisição de propostas 
baseada no “quê” e não no “como” traz é referente às recomenda-
ções de sustentabilidade que se espera dos empreendimentos. Ao 
explicitar os objetivos esperados do empreendimento e ao incluir 
a sustentabilidade como parte destes objetivos, a CAIXA cria uma 
forte demanda, tanto em quantidade como em poder de compra, 
por produtos com menor impacto socioambiental durante toda a 
fase do empreendimento (projeto, construção, uso e demolição/
reforma), além de reforçar a importância do projeto do produto 
– como já discutido anteriormente – para repensar o papel das 
unidades habitacionais não só do ponto de vista do usuário, mas 
também da relação e inserção do empreendimento na vizinhança.

 Os produtos sustentáveis têm sido concebidos para uma 
minoria, com preços acima dos produtos comuns. O fetiche da sus-
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tentabilidade tem sido apelo de diferenciação de mercado e cobran-
ça de margens maiores por parte dos varejistas4. Ao contemplar a 
questão da sustentabilidade de forma ampla nos empreendimentos 
populares, a CAIXA passa a fazer da sustentabilidade um requi-
sito de mercado e não mais um diferencial, estimulando sua de-
mocratização e uma inversão dos ganhos destes produtos, isto é, a 
diminuição dos desperdícios e o ganho com a economia durante o 
uso passam a ser compartilhados entre produtores e usuários e não 
mais apropriado por apenas um dos lados.

 A questão do preço cobrado pelos produtos sustentáveis é 
estratégica para a alteração de hábitos de consumo no Brasil, como 
indicou pesquisa “Sustentabilidade: Aqui e Agora” (MMA, 2010), 
apesar de 74% dos brasileiros desejarem encontrar nas prateleiras 
de mercado produtos sustentáveis, 90% não está disposto a pagar 
mais por isso. Outros pontos abordados na pesquisa são o baixo 
grau de conhecimento da problemática ambiental (72% considera 
ter médio ou baixo entendimento das questões ambientais), a alta 
concordância com a preocupação ambiental no Brasil (75%) e a 
posição de que as escolas são o principal local para fomento do 
conhecimento da sustentabilidade e sobre o papel estratégico do 
varejo em facilitar o processo de educação para o consumo cons-
ciente.

 A sustentabilidade e a inovação, fomentadas pelas de-
mandas da CAIXA quando da implantação da política pública da 
habitação, são os principais instrumentos à disposição dos atores 
da cadeia da construção civil na transição rumo a um setor que tem 
que se compatibilizar com um cenário de menor impacto socioam-
biental negativo. A CAIXA formaliza em seus pedidos de projetos 
o direcionamento que os atores da construção deverão adotar ao 
desenvolver seus projetos e empreendimentos, deixando a tais ato-
res a responsabilidade quanto às ações para o atendimento destas 
demandas.
4. Ver: http://www.revistasustentabilidade.com.br/blogs/pecados-verdes/produto-
sustentavel-e-mais-caro <acessado em 12 de janeiro de 2011>.

Ao transferir a responsabilidade e autonomia de concep-
ção, construção e entrega de empreendimentos aos verdadeiros es-
pecialistas do setor (não o banco, mas construtoras, engenheiros, 
arquitetos, projetistas...), a CAIXA fortalece os atores da cadeia da 
construção civil, necessidade já demonstrada no estudo prospecti-
vo realizado pela Poli/USP, e faz com que o relacionamento entre 
eles torne-se um fator estratégico e crítico de sucesso dos propo-
nentes à linha de financiamento público para habitação.

A manutenção das exigências de participação e certifica-
ção no PBQP-H reforça o compromisso com a qualidade e o apri-
moramento contínuo do setor da construção civil, também identifi-
cado no estudo prospectivo, o fortalecimento do PBQP-H e outros 
programas dedicados à qualidade do habitat são uma demanda 
do setor. Ao adotar tal ação aliada ao modelo SCEID baseado no 
desempenho dos empreendimentos e de seus gestores, a CAIXA 
fortalecerá as instituições oficiais criadas para fomentar o diálogo 
entre os atores da cadeia da construção e de certa maneira recom-
pensará os esforços destes atores em prol da melhoria contínua dos 
projetos apresentados com base no atendimento das demandas dos 
usuários.

O fortalecimento do SINAT (dentro do PBQP-H), ainda 
visto como um entrave por alguns atores do setor (FIESP, 2008), 
deverá ser realizado de maneira intensa e contínua acelerando sua 
efetiva operacionalização iniciada em 2009 (MCidades, 2010), ex-
pandindo o número de instituições técnicas avaliadoras creden-
ciadas e o fluxo de publicações de diretrizes e documentos de ava-
liação técnicas de soluções inovadoras (que é um bom termômetro 
para medir o grau de inovação do setor, tanto em termos de novos 
produtos quanto de novas tecnologias).

Outra demanda necessária é um maior conhecimento das 
necessidades dos usuários finais dos empreendimentos – inde-
pendentemente de sua classe social, incluindo, assim, as classes 
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beneficiadas pela política pública de habitação – por parte das 
construtoras. A estrutura do SCEID faz com que os proponentes 
comprovem sua capacidade em atender às necessidades dos clien-
tes (neste caso, a CAIXA e os futuros moradores dos empreen-
dimentos) e para isto é indispensável que tais proponentes de-
monstrem conhecer as características, perfis e demandas destes 
moradores para que a habitação que receberão os atenda satisfa-
toriamente.

 O comitê de seleção formado por empregados da CAIXA 
provenientes das áreas dedicadas à habitação (engenheiros, arqui-
tetos e técnicos sociais) e de áreas de negócios do banco tem a 
demanda de identificar em um primeiro momento a capacidade 
do proponente em atender ou não as demandas solicitadas e na 
segunda fase em questionar os riscos técnicos, não técnicos e de 
gestão do projeto apresentado pelo proponente. Fica a cargo deste 
proponente a apresentação de respostas e informações dominantes 
que solucionem as questões apontadas pelo comitê. Esta dinâmica 
reduz a quantidade de trabalho de vistoria, revisão de processo e 
avaliação de projetos dos empregados da CAIXA, fazendo o pro-
cesso mais rápido e permitindo que empregados se envolvam em 
mais de um projeto ao mesmo tempo, aliviando a carga excessiva 
de trabalho destas pessoas, como ocorreu com a primeira fase do 
PMCMV em que a CAIXA recorreu a técnicos terceirizados para 
realizar a análise de empreendimentos5.

Os bancos são, pela própria natureza de seus negócios, 
gestores de risco, tendo reestruturado toda sua estrutura interna 
de identificação, avaliação e acompanhamento dos riscos de seus 
negócios a fim de manter a instituição fortalecida e o menos vulne-
rável possível à ocorrência de algum dos riscos assumidos por suas 
operações financeiras (Grazziotin, 2002; Tosini, 2006). O SCEID 
ao objetivar claramente a minimização dos riscos de um empreen-

5. Ver: http://www.focando.com.br/?p=251 <acessado em 12 de dezembro de 
2010>.

dimento a ser contratado, é totalmente aderente aos negócios de 
um banco, mais que o atual modelo de contratação – já discutido 
neste trabalho – que apenas busca encontrar alguém que reprodu-
za um modelo previamente especificado ao menor preço e cujos 
impactos históricos têm sido o atraso na entrega dos empreendi-
mentos, aumento dos custos devido a estes atrasos e a insatisfação 
dos usuários finais que ou se mudam ou modificam com seus recur-
sos a habitação recebida.

Além de ser aderente ao negócio da CAIXA como ban-
co, uma vez que o foco é na identificação, minimização e gestão 
dos riscos de não atendimento do empreendimento, a adoção do 
SCEID, devido a todos os impactos deste sistema sobre o fomento 
da sustentabilidade e inovação, apresentados aqui, é aderente à 
missão da instituição: “atuar na promoção da cidadania e do de-
senvolvimento sustentável do País, como instituição financeira, 
agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado brasi-
leiro6”. Com o uso de seu reconhecido poder de compra, a CAIXA 
ao qualificar os empreendimentos que deseja contratar com base 
nos objetivos esperados e ao deixar o mercado livre para criar e 
apresentar soluções para atender tais objetivos fomenta um ciclo 
de desenvolvimento contínuo e compromisso com a sustentabilida-
de a partir das forças de mercado, isto é, faz com que a demanda 
(CAIXA) se torne mais exigente ao que a oferta (construtoras) está 
apresentando.

 Por fim, este processo baseado em desempenho tem a van-
tagem de ser mais transparente e simples do que o atual processo 
baseado ou no relacionamento que se constrói com o fornecedor ou 
na limitação do menor preço – sem nenhuma garantia de efetiva 
entrega do que se pede. Este processo gera um auto-aprendizado 
com os riscos que são levantados pelos proponentes (selecionados 
ou não para a realização do empreendimento) e apresentados ao 

6. Informação disponível em: http://www.caixa.gov.br/acaixa/historia_missao.as-
p?pagina=1 <acessado em 12 de dezembro de 2010>.
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6. Informação disponível em: http://www.caixa.gov.br/acaixa/historia_missao.as-
p?pagina=1 <acessado em 12 de dezembro de 2010>.



proponente selecionado para explicação do porquê da ausência 
de tais riscos e o que será feito para mitigá-los. Também há um 
estímulo para o proponente entregar o que se pede em todos os 
projetos realizados, pois isto influenciará em futuros contratos, ge-
rando um ambiente inibidor do comportamento oportunista como 
identificado por Duren e Dorée (2008).

 Entre as diversas resistências apresentadas durante os 
anos de teste e aplicação do SCEID nos Estados Unidos, o que 
Kashiwagi (2011b) aponta como sendo o maior obstáculo à bem 
sucedida adoção deste sistema é a educação do comitê de seleção 
e dos proponentes no processo. Isto é, o comitê de empregados da 
CAIXA e as construtoras interessadas deverão ser formados para 
agir de acordo com os novos papéis esperados de cada um neste 
modelo.

  Os empregados da CAIXA, em especial o corpo técnico 
participante do comitê, não deverão interferir nas características 
da solução apresentada pela construtora. O papel do comitê é, 
na fase de seleção, identificar se o proponente apresenta provas 
claras (denominada por Kashiwagi de informação dominante) de 
que pode entregar o que é esperado pela CAIXA em termos de 
desempenho e demais objetivos do empreendimento. Durante a 
fase de pré-contratação, o comitê deve levantar todos os riscos não 
pontuados pelo proponente, assim como ressalvas com relação ao 
projeto proposto em relação ao atendimento às normas existentes 
que devem ser obedecidas (código de obras municipal, por exem-
plo) e aguardar a resposta do proponente a estes questionamentos, 
incluindo aí o que será feito para solucionar quaisquer problemas. 
Reforçamos que não se trata de verificar a adequação da solução 
a modelos pré-definidos (como é feito hoje) e sim de comprovar o 
atendimento dos objetivos esperados.

 Os proponentes devem adotar uma postura ativa durante 
todo o processo, não mais a reatividade às especificações estabe-

lecidas pela CAIXA, mas a pró-atividade de apresentar a melhor 
solução às demandas por habitação popular apresentadas. Ou seja, 
são os proponentes que apresentarão uma resposta ao “problema” 
que a CAIXA apresentou e se dispôs a financiar e não a CAIXA 
que apresenta uma solução única ao problema de habitação que 
os proponentes deverão reproduzir pelo menor preço. Esta postura 
proativa inclui buscar – e desenvolver – soluções inovadoras para 
responder aos desafios propostos, inclui também conhecer melhor 
e mais profundamente as características, especificidades, perfis e 
desejos das classes-alvo destes empreendimentos. 

Esta qualificação do entendimento do público-alvo deve 
ser feita através da interação com outros atores interessados na 
questão da habitação, por exemplo, com os diversos pesquisadores 
que já produziram variados trabalhos mostrando as deficiências 
dos modelos atuais de habitação popular em atender às necessida-
des de seus moradores. Esta experiência e este conhecimento na 
gestão de clientes, não é um custo adicional às construtoras, muito 
pelo contrário, é um investimento que pode – e deve – ser aplicado 
a todos os outros negócios da organização, como empreendimentos 
voltados a classes com mais recursos financeiros, projetando ha-
bitações que atendam melhor também este público e obtendo com 
isto uma vantagem competitiva no setor.

Apesar de parecer apenas um ponto, esta educação dos 
participantes do SCEID é um grande e difícil desafio, pois não se 
trata de um simples treinamento com transferência de técnicas a 
serem aplicadas, se trata de uma mudança de cultura organizacio-
nal e de comportamento de negócios, em que o cliente assume seu 
papel de apresentar seus objetivos/necessidades e o fornecedor 
assume seu papel de apresentar a melhor alternativa para aten-
der este cliente. Após mais de 40 anos executando um modelo 
totalmente diferente deste aqui apresentado, é de se esperar certa 
resistência na adoção deste sistema, entretanto, os ganhos obtidos 
por todos que o adotaram – e demonstrados durante este trabalho 
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– são extremamente positivos e geram ganhos generalizados muito 
superiores ao modelo vigente.

Como argumenta Chong et Al. (2007), a mudança será 
favorecida se forem identificados verdadeiros líderes, dispostos a 
modificar o status quo uma vez que o novo se apresenta como mais 
benéfico a toda organização, e no caso da implantação da política 
pública de habitação, mais benéfico para toda sociedade, transcen-
dendo a relação CAIXA-construtoras. É válido ressaltar que este 
modelo de compra estratégica, além da contratação de empreendi-
mentos de habitação popular pela CAIXA, pode ser adotado para 
implementação de variadas políticas públicas operacionalizadas 
pela CAIXA – ou mesmo outras instituições.

conclusão e recoMendações

Este trabalho buscou explorar quais os possíveis impactos 
que a adoção de um modelo de compra estratégica baseado em 
desempenho para a implantação da política pública de habitação 
teria sobre a promoção da sustentabilidade e da inovação no setor 
brasileiro da construção civil.

 Acreditamos que o objetivo central deste trabalho foi 
atendido, ao refletir que a adoção de um processo de compra mais 
simples, transparente e que transfira aos proponentes a responsa-
bilidade de apresentar projetos que atendam aos objetivos espe-
rados declarados pelo cliente abre espaço para a criatividade e 
o desenvolvimento de novas técnicas, procedimentos, produtos e 
processos que agreguem valor à proposta do proponente dentro dos 
limites determinados pelo cliente.

 Acreditamos que os objetivos secundários também foram 
atendidos. Ao refletir sobre a política da habitação popular, sua 
forma de implantação e a problemática da sustentabilidade, lan-

çamos um olhar sobre o papel estratégico do Estado, por meio da 
CAIXA, em promover a sustentabilidade e a inovação através da 
qualificação de sua estratégia de compra, neste caso, a concessão 
de financiamento às construtoras para empreendimentos de mora-
dia popular. 

 A reflexão sobre a sustentabilidade e seu tratamento como 
um diferencial de mercado e não como um requisito, que por de-
finição torna a sustentabilidade algo insustentável, também é um 
objetivo secundário deste trabalho que atendemos ao demonstrar 
como a formalização da preocupação com a sustentabilidade do 
empreendimento – entendida de forma holística, ou seja, em sua 
dimensão econômica, social e ambiental – é um forte estímulo ao 
setor da construção civil para desenvolver produtos competitivos 
(em termos de preço), mas com menor impacto socioambiental que 
os produtos atuais. Isto também é um estímulo à inovação.

 Acreditamos que a adoção de um estudo exploratório e a 
utilização de resultados encontrados em outros países em que o 
sistema já foi adotado como referência para avaliar os objetivos 
desta pesquisa foi adequada, uma vez que se buscava entender os 
potenciais de tal sistema e não medir efetivamente seus impactos 
no setor brasileiro da construção civil. Após a adoção deste modelo 
no Brasil um estudo de caso quantitativo poderá ser realizado, as-
sim como poderão ser identificados eventuais obstáculos que pos-
sam ocorrem em função de questões culturais e as necessidades de 
adaptações necessárias para esta adoção no cenário brasileiro.

 Este trabalho buscou contribuir com uma nova abordagem 
e com um convite à reflexão e discussão de uma nova maneira de 
se implantar políticas públicas no Brasil, fazendo da dinâmica de 
mercado um forte aliado na promoção da cidadania, da inovação 
e da sustentabilidade no país através da qualificação dos investi-
mentos públicos e no estímulo para que a iniciativa privada torne-
se ator ativo no desenvolvimento de soluções (tanto quantitativas 
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quanto qualitativas) para os mais variados problemas nacionais, 
como o caso do déficit habitacional.

 Nossa conclusão é que a adaptação e adoção deste modelo 
de compra estratégica baseada em desempenho, traduzido neste 
trabalho como SCEID, pela CAIXA para implantação da política 
pública de habitação é altamente indicado devido aos impactos 
positivos que trará para o processo interno da CAIXA para seleção 
e aprovação do financiamento de forma mais dinâmica, para o setor 
da construção civil que terá um ambiente mais favorável à intro-
dução de soluções inovadoras, para os beneficiários dos empreen-
dimentos que terão unidades habitacionais que atenderão melhor 
suas necessidades e para a sociedade como um todo que contará 
com um país mais inclusivo e que harmoniza suas ações indus-
triais com as demandas/limites naturais.

 Com a evolução desta pesquisa alguns pontos foram iden-
tificados, em função das propostas e características do próprio mo-
delo e também da reflexão da inclusão da sustentabilidade nesta 
proposta que planejamos pesquisar em próximas oportunidades, a 
saber:

•	A	 sustentabilidade	pressupõe	mudança	de	 atitude,	de	
comportamento, de hábitos, enfim, da forma como conduzimos 
nossas vidas, para tanto é fundamental que haja um processo de 
conscientização – de certa forma já em andamento – dos cidadãos 
quando no papel de consumidores e também dos cidadãos quando 
no papel de empresas. Este ponto de mudança organizacional em 
direção à sustentabilidade é um tema que já conta com a dedica-
ção de pesquisadores, mas ainda tem muito para ser explorado.

•	A	contribuição	dos	projetistas,	dos	designers,	tanto	na	
concepção de um empreendimento quanto na concepção de ações 
para integrá-lo ao tecido urbano (a vizinhança) é essencial para o 
sucesso na construção de moradias (e espaços) verdadeiramente 

sustentáveis, que buscam integrar o ser humano ao contexto social, 
respeitando a natureza e promovendo o desenvolvimento econômi-
co local. Aprofundar a contribuição que o design tem para a gestão 
de empresas e projetos é um tema importantíssimo hoje e para a 
construção do futuro sustentável que desejamos.

•	O	 papel	 das	 instituições	 financeiras,	 em	 especial	 dos	
bancos públicos – como a CAIXA –, como agentes de promoção do 
desenvolvimento sustentável a partir dos negócios que financiam, 
dos produtos que comercializam e da influência que possuem so-
bre toda economia nacional – fortemente sentida durante a crise 
financeira iniciada em 2008 – é fundamental para direcionar os 
setores da economia para uma produção sustentável, mais limpa 
e inclusiva, além de fomentar novos negócios mais coerentes com 
uma sociedade de baixo impacto ambiental. Este é outro importan-
te tema a ser aprofundado a partir de pesquisas.

•	A	adoção	de	modelos	internacionais	no	Brasil	necessita	
adaptações para uma implantação bem-sucedida. O estudo dos in-
teresses dos atores envolvidos no desenvolvimento e implantação 
das políticas públicas é muito importante para compreendermos 
tais adaptações necessárias e é um objeto de estudo importante 
para o entendimento da própria eficácia dos métodos adotados 
para a execução de uma política pública. Este mapeamento de 
atores e de seus interesses é importante para a avaliação e desen-
volvimento de um modelo para implantação da política pública de 
habitação e outras políticas.
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AbstrAct

The objective of this study was to 
analyze undergraduate courses 
available in Brazil on Environmen-
tal Management and to contribute 
to establishing guidelines to impro-
ve them. The author carried out a 
literature review, with emphasis on 
the respective educational projec-
ts and curricula, and interviewed 
course coordinators of four Brazi-
lian institutions of higher learning: 
ESALQ/USP, EACH/USP, UFPR 
and UNIPAMPA. The results of 
this survey show that, in order to 
properly comprehend and find so-
lutions for socio-environmental 
challenges, the environmental ma-
nagement professional must have 
a clear understanding of complex 
issues involving the relations and 
inter-relations between the natu-

resumo

Esta pesquisa buscou analisar os 
cursos de bacharelado em Ges-
tão Ambiental e contribuir para 
a construção de diretrizes a essa 
formação. Para isso, realizaram-
se uma revisão bibliográfica, que 
fundamentasse as diretrizes dessa 
formação,a análise dos projetos 
pedagógicos e das estruturas cur-
riculares e entrevistas com coor-
denadores de quatro cursos, das 
seguintes instituições: ESALQ/
USP, EACH/USP, UFPR e UNI-
PAMPA. As referências consul-
tadas sinalizam que os desafios 
socioambientais demandam, para 
sua compreensão e gestão, um 
pensamento complexo, que evi-
dencie as relações e as inter-re-
lações existentes entre o meio na-
tural e o social. Nessa concepção, 
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devem-se privilegiar estratégias 
de ensino e de aprendizagem que 
coloquem o estudante no centro do 
processo educativo e que utilizem 
a realidade dos problemas am-
bientais como espaço formativo.O 
curso da UFPR foi o que mais se 
aproximou dessas características, 
enquanto os da ESALQ/USP e da 
UNIPAMPA se distanciaram de-
las. O da EACH ocupou uma po-
sição intermediária.
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ral and the social environments. 
Along these lines, high priority 
should be given to teaching-lear-
ning strategies that place the stu-
dent at the center of the learning 
process and that use environmen-
tal problems to provide hands-on 
experience. The course offered by 
UFPR showed the closest adheren-
ce to this approach, while ESALQ/
USP and UNIPAMPA courses were 
farther away from it. The course of-
fered by EACH/USP occupied an 
intermediary position.

Keywords: Undergraduate Cours-
es,  Environmental Management, 
Complexity, Learning Strategies, 
Brazil.

Introdução

A demanda crescente por políticas ambientais mais con-
sistentes e efetivas, por ações de responsabilidade ambiental do 
setor privado e pela geração de conhecimento, intensificada a par-
tir dos anos 90, coloca a formação de profissionais aptos a refletir 
e a atuar dentro da complexidade ambiental como condição funda-
mental para o enfrentamento dos problemas socioambientais.  

Nesse contexto, nos últimos anos, diversas instituições de 
ensino superior do Brasil criaram cursos de formação específica 
para a atuação na área ambiental, tais como Engenharia Ambien-
tal, Gestão Ambiental e Ciências Ambientais. A existência de 
mais de 276 cursos de graduação em Gestão Ambiental (MEC, 
2011) demonstra a forte opção, e possivelmente, a forte demanda, 
por profissionais que compreendam os desafios ambientais e do-
minem os diferentes instrumentos e processos para a sua gestão. 

Os cursos de Gestão Ambiental conferem diploma de ba-
charel ou de tecnólogo, de acordo com a seguinte distribuição: 267 
cursos tecnológicos (96,7%) e 9 de bacharelado (3,3%). O fato de-
monstra um amplo predomínio da formação de tecnólogos sobre 
a de bacharéis. A existência de uma mesma denominação para 
essas duas formações demanda estudos e reflexões, embora não se 
tenham discutido, nesta pesquisa, as diferenças e as similaridades 
entre as duas modalidades formativas. 

Os primeiros cursos de Tecnólogo e de Bacharel foram 
criados, respectivamente, em 1998 (Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, no Rio de Janeiro/RJ) e 
em 2002 (Universidade de São Paulo, em Piracicaba/SP). Trata-
se, portanto, de uma formação recente, mas que já conta com uma 
quantidade significativa de cursos, tendo crescido de forma extre-
mamente acelerada (49,2% dos cursos foram criados entre 2008 
e 2011). Com exceção de Sergipe, todos os Estados e o Distrito 
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Federal possuem cursos de Gestão Ambiental, concentrando-se na 
região Sudeste (55,3% do total). 

Apesar do número significativo de cursos, o ensino e a 
atuação profissional em gestão ambiental, áreas recentes no Brasil, 
ainda não constituem focos do interesse de pesquisadores, resul-
tando, do fato, os incipientes estudos acerca dessas temáticas. Por 
isso, existe a necessidade de se realizarem tais estudos, que con-
tribuirão para consolidar a discussão referente à melhoria na qua-
lidade de ensino em Gestão Ambiental, resultando na formação de 
profissionais críticos, atualizados e atentos às demandas socioam-
bientais. Para os cursos de bacharelado, ainda não foram formu-
ladas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), que definam o 
perfil, ou perfis, dessa nova categoria profissional. Esse debate não 
pode deixar de ter, como referência, as dinâmicas atuais da socie-
dade e do conhecimento, bem como a dimensão e a complexidade 
do quadro de degradação ambiental.

Nesse cenário, este trabalho buscou contribuir, a partir da 
discussão teórica e da análise de quatro cursos de bacharelado, 
para compreender-se mais essa formação e para construir diretri-
zes que a orientem. Buscamos avançar sobre duas questões cen-
trais: 1) Quais as diretrizes de uma formação de bacharelado em 
Gestão Ambiental voltada à complexidade? 2) Quais os pontos de 
aproximação e de distanciamento dos cursos analisados em rela-
ção a essas diretrizes?

Esse texto resulta de dissertação de Mestrado intitulada 
“A formação de bacharéis em gestão ambiental: complexidade e os 
desafios socioambientais contemporâneos”, defendida em 2011. A 
pesquisa desenvolvida é do tipo exploratória, e é realizada quando 
existem poucos estudos sobre um tema, o que ocorre em relação à 
formação superior em Gestão Ambiental, e é orientada a propor-
cionar uma visão geral e a aproximação de determinado fenômeno 
(GIL, 1999). Dessa forma, discutem-se diferentes aspectos desse 

tema, visando a contribuir para estabelecer as bases de estudos 
posteriores, mais aprofundados. Configurou-se essencialmente 
qualitativa e utilizou, como técnicas de coleta de dados, a análise 
documental dos projetos pedagógicos e das estruturas curriculares 
de quatro cursos de graduação selecionados e a realização de en-
trevistas semi-estruturadas com seus coordenadores.

O principal critério para a seleção dos cursos foi a for-
mação de, ao menos, uma turma até o primeiro semestre de 2010 
(Quadro 1). Esse critério é justificado, pois tais cursos tendem a 
estar mais consolidados porque, ao formar ao menos uma turma, 
já tiveram a oportunidade de avaliar, em maior profundidade, o 
processo formativo. 

Quadro 1 - Cursos de bacharelado em Gestão Ambiental com uma turma formada 
até 2010 / Fonte: Ministério da Educação, 2011

Para a análise dos documentos, elaborou-se, a partir da 
revisão bibliográfica, um conjunto de princípios e de caracterís-
ticas a orientar a formação em Gestão Ambiental voltada à com-
plexidade. Além de complementar as informações existentes nos 
documentos, as entrevistas buscaram levantar possíveis ações e 
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Criação

Formatura 
da Primeira 

Turma
Universidade de São Paulo 
(USP)

Piracicaba/
SP 2002 2005

Universidade de São Paulo 
(USP)

São Paulo/
SP 2005 2008

Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) 

Matinhos/
PR 2005 2008

Fundação Universidade 
Federal do Pampa (UNI-
PAMPA)

São Ga-
briel/RS 2006 2009
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iniciativas não incorporadas a eles e os desafios e as perspectivas 
dos cursos, segundo a visão dos coordenadores. Optou-se pelo mo-
delo da entrevista semi-estruturada, na qual se elabora uma lista 
prévia de questões, permitindo-se adaptações no transcorrer da 
mesma (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

É importante que se assumam os limites da análise docu-
mental na compreensão dos fenômenos da realidade, em especial 
de processos educativos, pois, em geral, não ocorre uma comple-
ta correspondência entre o planejado nos projetos pedagógicos e 
nas estruturas curriculares e o efetivamente implementado. Des-
sa forma, não foi possível uma análise aprofundada de como as 
propostas anunciadas nos documentos, ou pelos coordenadores, se 
materializam no cotidiano das instituições, além das tensões, dos 
conflitos e dos múltiplos olhares dos atores envolvidos no processo 
educativo. Porém, dado o caráter exploratório da pesquisa e seu 
objetivo de realizar uma análise aproximativa de diferentes aspec-
tos dos cursos de bacharelado em Gestão Ambiental, tais métodos 
mostraram-se suficientes. 

Este artigo estruturou-se em quatro seções, além desta in-
trodução. A segunda e a terceira seções apresentam a discussão 
bibliográfica e as diretrizes propostas para a formação em Gestão 
Ambiental, elaboradas a partir de cinco temas: Sustentabilidade, 
Gestão Ambiental, Ciência, Educação e Complexidade. A quarta 
seção apresenta os resultados das análises dos cursos e a última, 
as conclusões e as considerações finais.

SuStentabIlIdade e GeStão ambIental 

Nossas primeiras reflexões referem-se a questões fun-
damentais na formação em Gestão Ambiental: as concepções de 
sustentabilidade e de gestão ambiental. Elas precisam ser expli-
citadas, pois orientam diferentes dimensões do processo forma-

tivo. Para Leff (2001), as diferentes percepções das causas e da 
problemática ambiental geram diferentes demandas de conheci-
mentos práticos e teóricos. Na mesma direção, Jacobi, Raufflet e 
Arruda (2011) consideram que os principais desafios na incorpo-
ração da sustentabilidade aos currículos sejam a ambiguidade e a 
diversidade de compreensões das expressões “sustentabilidade” e 
“aprendizagem para a sustentabilidade” no ensino superior. 

De fato, ao longo das últimas décadas, a noção de sus-
tentabilidade foi divulgada e legitimada, fazendo parte, hoje, dos 
discursos oficiais e da linguagem comum. Sua aceitação quase 
universal reside, justamente, na imprecisão e na indefinição do 
conceito (VEIGA, 2008).

A concepção, adotada neste trabalho, identifica o desafio 
da sustentabilidade como uma crise de civilização, para cuja supe-
ração, propõe transformações profundas em diferentes dimensões 
do desenvolvimento, da relação entre a sociedade e a natureza e 
das relações sociais. Considera limitadas e insuficientes as tenta-
tivas de superar as questões ambientais, por meio de mecanismos 
de mercado e de inovações tecnológicas (VEIGA, 2008; SACHS, 
2002). O que está em jogo, nesta concepção, é a superação dos pa-
radigmas da modernidade, que orientaram e orientam o processo 
de desenvolvimento. Nela, compreende-se que a questão ambien-
tal, antes de ser um problema ecológico, é um produto das relações 
sociais, políticas, econômicas e culturais que produzem o sistema 
de degradação. Assume-se a dimensão social e política dos pro-
blemas ambientais, que não são somente técnicos, e as estreitas 
relação e interdependência entre o meio natural e o social.

Assim como a própria noção de sustentabilidade, a ex-
pressão gestão ambiental comporta diferentes definições e inten-
cionalidades, algumas complementares e convergentes, outras 
antagônicas e contraditórias. Bastante abrangente, atualmente é 
utilizada para nomear ações de empresas, de governos e da socie-
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tivo. Para Leff (2001), as diferentes percepções das causas e da 
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de mercado e de inovações tecnológicas (VEIGA, 2008; SACHS, 
2002). O que está em jogo, nesta concepção, é a superação dos pa-
radigmas da modernidade, que orientaram e orientam o processo 
de desenvolvimento. Nela, compreende-se que a questão ambien-
tal, antes de ser um problema ecológico, é um produto das relações 
sociais, políticas, econômicas e culturais que produzem o sistema 
de degradação. Assume-se a dimensão social e política dos pro-
blemas ambientais, que não são somente técnicos, e as estreitas 
relação e interdependência entre o meio natural e o social.

Assim como a própria noção de sustentabilidade, a ex-
pressão gestão ambiental comporta diferentes definições e inten-
cionalidades, algumas complementares e convergentes, outras 
antagônicas e contraditórias. Bastante abrangente, atualmente é 
utilizada para nomear ações de empresas, de governos e da socie-



dade civil, relacionadas aos mais variados temas e escalas espa-
ciais. Para Barbieri (2007), a origem da expressão está nas ações 
governamentais para enfrentar a escassez de recursos; com o tem-
po, a expressão foi incorporada por outros agentes.

Para Philippi Júnior e Bruna (2004), gestão ambiental é a 
administração, a direção ou a regência dos ecossistemas naturais 
e sociais, com o objetivo de preservar os recursos naturais e as 
características essenciais do entorno, de acordo com padrões de 
qualidade. Souza (2000) define-a como o conjunto de procedimentos 
que buscam conciliar o desenvolvimento à qualidade ambiental. 

Sua abrangência relaciona-se às múltiplas dimensões às 
quais a expressão se aplica, abarcando, segundo Barbieri (2007, 
p.21), no mínimo, três dimensões:

 (1) a dimensão espacial, que concerne à área na qual se espera 
que as ações de gestão ambiental tenham eficácia; (2) a dimensão temáti-
ca, que delimita as questões ambientais às quais as ações se destinam e 
(3) a dimensão institucional, relativa aos agentes que tomaram as inicia-
tivas de gestão.

Seguindo a reflexão do autor, a composição das três di-
mensões fornece-nos inúmeras possibilidades. Basta realizarmos 
um breve exercício de listagem e de combinação dos diferentes 
temas, que podem ser objeto de ações de gestão (água, resíduos, 
impactos ambientais etc.), com possíveis recortes espaciais (mu-
nicípio, estado, bacia, unidade de conservação, área de produção 
de uma empresa etc.) e com instituições (privada, municipal, esta-
dual, federal, multilateral etc.). 

Dada a abrangência da área de atuação do gestor ambien-
tal, os cursos podem optar por um recorte específico, como foco, 
em seu processo formativo, em função das características da insti-
tuição da qual fazem parte, dos recursos que possuem e do contex-
to socioambiental no qual se inserem.

Porém, a partir das reflexões anteriores, compreendemos 
que qualquer opção definida precisa contemplar três eixos de co-
nhecimentos: 

1. Ciências Humanas - conhecimentos que problematizem a 
questão ambiental, a partir de sua dimensão social, cultu-
ral, histórica, econômica e política;

2. Ciências da Natureza - conhecimentos sobre a dinâmica 
dos sistemas naturais e os impactos das atividades huma-
nas sobre eles;

3. Instrumentos de Gestão Ambiental - conhecimentos que 
abordem os instrumentos de gestão ambiental, aplicados 
às diferentes dimensões institucionais, territoriais e temá-
ticas.

Além da discussão sobre sustentabilidade e gestão am-
biental, dado que a questão ambiental possui as características da 
globalidade, da multidimensionalidade e da complexidade, apon-
tadas por Morin (2000), torna-se preciso discutir quais concepções 
de educação e de ciência são mais adequadas para sua compreen-
são e sua gestão. É essa a discussão realizada na próxima seção 
desse artigo.
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CIênCIa, eduCação e ComplexIdade

A ciência moderna baseia-se em um paradigma que ex-
plica a complexidade do real por meio de leis gerais e da sim-
plificação da realidade. Esse paradigma dissipa a complexidade 
dos fenômenos, com o objetivo de revelar uma possível ordem a 
que obedecem e baseia-se em dois princípios: separação e redução 
(MORIN, 2000, 2003, 2005). Essa forma de produção científica 
permitiu, à humanidade, um gigantesco acúmulo de saber e o de-
senvolvimento de tecnologias aplicadas a todos os campos da vida. 
Porém fazem-se cada vez mais evidentes os seus limites para a 
compreensão dos fenômenos da realidade e para as transformações 
e as ações que orienta (MORIN, 2000). 

Como alternativa à ciência moderna, que reduz e sepa-
ra, Morin (2005) propõe o paradigma da complexidade, segundo o 
qual os fenômenos físicos, biológicos e sociais possuem diferentes 
elementos que interagem entre si e com seu ambiente. O conheci-
mento deve evidenciar essas inter-relações todo-partes-todo. Não 
bastam informações ou dados isolados; eles devem estar situados 
em seus contextos e em suas relações, para que adquiram sentido. 
Para o autor, não se trata de abandonar a produção disciplinar, as 
especializações e a compreensão das partes, pelo conhecimento da 
totalidade, mas, sim, de articular os diferentes aspectos da realida-
de que a simplificação dissolve. 

Isto demanda, segundo Morin (2000), uma reforma do pen-
samento, que reorganize nossas ideias e conhecimentos, permi-
tindo que apreendamos o complexo. Apesar de existirem diversos 
projetos experimentais que buscam novos rumos para a educação, 
alinhados à complexidade, permanece fortemente arraigado, em 
nossas escolas e universidades, o que Masetto (2006) denomina 
de paradigma curricular tradicional, que possui, em síntese, as 
seguintes características: 

 [...] dá ênfase à área de conhecimento, fragmentado pelas 
disciplinas e áreas científicas, justapostas em uma grade curricular, 
privilegiando a transmissão de conteúdos e de aspectos tecnológicos e 
exatos que valorizam a dimensão tradicional e exata do conhecimento. O 
currículo é sinônimo de conteúdos ou programas de várias disciplinas. 
O papel do professor continua ocupando o centro do processo de ensino 
(MASETTO, 2006. p. 02). 

Outra característica é a dissociação entre a teoria e a prá-
tica, entre o básico e o profissionalizante. O contato com a reali-
dade dos problemas ocorre, apenas, no final do curso (ANASTA-
SIOU, 2004).

O que se observa é de fato, uma limitada capacidade desse 
modelo de ensino formar cidadãos e profissionais autônomos, com 
capacidade de avaliar, profunda e integralmente, a realidade e de 
intervir sobre ela, de modo a promover transformações positivas. 
Se as questões atuais são complexas e, para sua compreensão e 
transformação, exigem um pensamento e um conhecimento igual-
mente complexos, faz-se necessário um ensino que contemple essa 
perspectiva. Nessa mesma direção, Quintas (2004), ao refletir so-
bre a formação de gestores ambientais, afirma que:

 

 Se o espaço de atuação do técnico é complexo, a concepção pe-
dagógica subjacente à organização do processo de ensino e de aprendiza-
gem do curso deve ser coerente com essa evidência (p.73). 

Nessa perspectiva, para gerar a capacidade de compreen-
der e de agir sobre a problemática ambiental, em seus múltiplos 
aspectos (social, econômico, político, ecológico, cultural) e em 
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suas inter-relações, a formação em Gestão Ambiental deve superar 
o paradigma curricular tradicional. 

Nesse sentido, uma questão que ganha foco central é a 
necessidade de um desenho curricular que busque trabalhar com 
a dimensão interdisciplinar do conhecimento. Anastasiou (2004) 
denomina currículo globalizante aquele adaptado às característi-
cas do conhecimento contemporâneo e organizado em torno dos 
princípios da complexidade, que, dentre outras características, 
deve propiciar uma educação interdisciplinar.

A educação deve orientar-se para colocar o estudante no 
centro, estimulando-o a aprender e possibilitando sua participação 
no processo educativo (MASETTO, 2006). Desloca-se, dessa for-
ma, a ênfase do ensino para a aprendizagem. 

Outras estratégias e métodos que substituam o formato tra-
dicional de exposição de conteúdos devem ser privilegiados nos 
processos de aprendizagem. Estruturam-se atividades que visam 
a estimular trabalho, pesquisa, participação, diálogo, debates, 
produção de conhecimento individual e coletivo, integração entre 
áreas de conhecimento e entre a teoria e a prática (MASETTO, 
2006). 

Anastasiou (2004) considera que o currículo globalizante 
apresenta a importância de considerar a realidade como ponto tan-
to de partida quanto de chegada de sua abordagem metodológica. 
Tal abordagem pode proporcionar um pensamento que capte as 
relações, as inter-relações e a multidimensionalidade dos fenôme-
nos, ou seja, um pensamento complexo. A teoria e a prática podem 
caminhar de forma integrada no currículo, facilitando a construção 
de um conhecimento mais contextualizado e, portanto, mais signi-
ficativo. Inverte-se a lógica de uma aprendizagem linear, que se 
movimenta das noções fundamentais para as mais aplicadas, do 
teórico ao prático. 

Nessa direção, estratégias, como a aprendizagem baseada 
em problemas e o ensino com pesquisa, podem ser privilegiadas. 
Elas possuem o potencial de facilitar a compreensão de fenômenos 
e de teorias, de integrar a teoria e a prática, de contextualizar e 
aprimorar os conteúdos e de desenvolver a autonomia e a critici-
dade nos estudantes (ANASTASIOU, 2004. MASSETTO, 2006).

Outro aspecto a destacar na concepção de uma educação 
para a complexidade é a integração das humanidades (filosofia, 
literatura, poesia, artes etc.) no processo formativo. Morin (2003, 
p.33) considera que a cultura das humanidades favorece a “apti-
dão para a abertura a todos os grandes problemas, para meditar 
sobre o saber e para integrá-lo à própria vida [...]”. Dessa forma, 
a mobilização conjunta da cultura científica e das humanidades, 
por muito tempo separadas; é essencial para a reflexão e a atuação 
sobre os desafios contemporâneos. 

análISe doS CurSoS

Os quatro cursos analisados foram criados em um contexto 
de forte expansão do ensino superior público brasileiro e de cria-
ção de cursos específicos na área ambiental. Nos casos da EACH/
USP e da UFPR, os cursos de gestão ambiental inserem-se em 
unidades que representam esforços de inovação pedagógica e es-
trutural de universidades tradicionais. As duas unidades não têm, 
como núcleos, os departamentos, mas, sim, os cursos de graduação 
oferecidos. A proposta da EACH/USP contempla a existência de 
um ciclo básico, comum a todos os cursos, com duração de um ano, 
e a adoção da aprendizagem baseada em problemas, como uma das 
estratégias de ensino e de aprendizagem. A UFPR/Setor Litoral 
propõe um modelo pedagógico que busca superar o paradigma de 
transmissão de conhecimento e proporcionar uma formação vol-
tada às diferentes dimensões do estudante (pessoal, profissional, 
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política, comunitária e social). O Quadro 2, abaixo, sintetiza as 
características gerais dos cursos analisados:

Quadro 2 – Características gerais dos cursos de Gestão Ambiental / Fonte: Pro-
jetos Pedagógicos

Os quatro cursos possuem pontos de aproximação e de dis-
tanciamento em relação às características discutidas neste traba-
lho. Todos os projetos pedagógicos reconhecem a necessidade de 
compreensão e de gestão das questões ambientais a partir de suas 
diferentes dimensões (ecológica, política, econômica, cultural 
etc.). As estruturas curriculares são coerentes com essa compreen-
são, pois possuem disciplinas e conteúdos de diferentes ciências 
humanas e da natureza, além de abordarem os instrumentos e os 
processos de gestão ambiental. Em relação ao eixo de “Ciências 
Humanas”, os quatro cursos buscam apresentar, aos estudantes, 
diferentes aspectos da relação entre a sociedade e a natureza. O 
curso da UNIPAMPA é o que menos oferece disciplinas que abor-
dam a questão ambiental sob uma perspectiva social, cultural e 
política, o que indica um enfoque administrativo-econômico. 

Instituição Campus Ano de 
Criação

Formatura 
da Primei-
ra Turma

Universidade de São Paulo 
(USP)

Piracicaba/
SP 2002 2005

Universidade de São Paulo 
(USP)

São Paulo/
SP 2005 2008

Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) 

Matinhos/
PR 2005 2008

Fundação Universidade 
Federal do Pampa (UNI-
PAMPA)

São Ga-
briel/RS 2006 2009

Uma diferença significativa entre as estruturas curricu-
lares constitui o espaço dedicado a disciplinas da área de ciên-
cias administrativas. Como apontado por Barbieri (2007), a gestão 
ambiental empresarial, em sua abordagem estratégica, implica a 
incorporação da dimensão ambiental às principais decisões da 
empresa e a articulação dessa dimensão às diferentes áreas da 
organização. Dessa forma, ela demanda um conhecimento básico 
dos principais setores de uma organização, como finanças, recur-
sos humanos, marketing e produção. A presença de disciplinas 
de ciências administrativas é bastante desigual entre os cursos, 
sendo significativa na ESALQ/USP (5 disciplinas) e na UNIPAM-
PA (6 disciplinas), pouco expressiva no curso da EACH/USP (1 
disciplina) e inexistente no da UFPR. Essa desigualdade aponta 
os diferentes espaços que os cursos abrem para a gestão ambiental 
empresarial, de modo coerente com os projetos pedagógicos, na 
medida em que os cursos da ESALQ/USP e da UNIPAMPA tra-
zem, como objetivo, a formação de profissionais capazes de orien-
tar organizações em suas ações e políticas ambientais.

Reconhece-se, tanto nos projetos pedagógicos quanto no 
discurso dos coordenadores, a necessidade da abordagem inter-
disciplinar, capaz de evidenciar as relações e as inter-relações das 
questões ambientais. Apesar dessa compreensão comum, somente 
os cursos da UFPR e da EACH/USP apresentam estratégias explí-
citas nessa direção.

As duas principais estratégias do curso da UFPR são o 
uso da realidade, como ponto de partida dos diferentes espaços 
curriculares, e a integração entre as disciplinas (ou módulos de 
ensino-aprendizagem, como denominadas no projeto pedagógico) 
de um mesmo semestre. Além disso, as disciplinas estruturam-se, 
predominantemente, em temas integradores, e não em especializa-
ções científicas. 
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Já os cursos da ESALQ/USP, da EACH/USP e da UNI-
PAMPA possuem estruturas curriculares que justapõem conhe-
cimentos de diferentes especialidades. Como bem apontado por 
Anastasiou (2004), trata-se de uma organização tradicional em 
grade, que fragmenta a realidade, refletindo a racionalidade cien-
tífica moderna que a orienta. 

O curso da EACH/USP, apesar de seu modelo em grade, 
instituiu espaços curriculares voltados à realidade dos problemas 
socioambientais. A existência de quatro disciplinas de Resolução 
de Problemas constitui uma estratégia do curso para construir uma 
abordagem interdisciplinar. 

Já nos cursos da ESALQ/USP e da UNIPAMPA, os currí-
culos compõem-se de disciplinas que representam, em sua maio-
ria, especializações científicas bem delimitadas e localizam, ape-
nas no último ano, as atividades voltadas à realidade das questões 
profissionais e ambientais. Sinalizam, por isso, o modelo discutido 
por Anastasiou (2004), segundo o qual compete, ao estudante, rea-
lizar as sínteses dos conteúdos, aprendidos de forma fragmentada, 
desconexa. 

A incorporação das humanidades à estrutura curricular, 
outro aspecto da educação voltada à complexidade, também ocorre 
de forma desigual nos cursos. Segundo Morin (2003), a ciência 
moderna separou o conhecimento científico das humanidades. A 
integração entre essas áreas, segundo o autor, é desejável, dentre 
outros motivos, porque as humanidades favorecem a “aptidão para 
a abertura a todos os problemas”. 

A UFPR incorpora, de forma mais intensa, essa perspec-
tiva, por meio do eixo “Interações Culturais e Humanísticas”, que 
possui espaço significativo no curso (17,5% da carga horária total). 
A EACH/USP trabalha, em seu ciclo básico, temas relacionados 
à arte, à cultura, à literatura, dentre outros. Dessa forma, esses 

cursos buscam romper com o cientificismo e o tecnicismo predo-
minantes na formação superior; trazendo outras dimensões para a 
formação do gestor ambiental. 

De forma mais tímida, o curso da UNIPAMPA permite, 
em suas “Atividades Complementares”, a valorização de ativida-
des relacionadas às humanidades. Já na estrutura curricular da 
ESALQ/USP, inexistem espaços voltados às humanidades, dado 
que todas as suas disciplinas abordam conhecimentos científicos. 

Os cursos da UFPR e da EACH/USP apresentam, de for-
ma mais estruturada, estratégias que buscam deslocar a ênfase dos 
processos educativos do ensino para a aprendizagem, já que pos-
suem, no currículo, espaços específicos que buscam romper com 
o modelo, no qual o estudante é um receptor passivo das infor-
mações, transmitidas pelo professor. O curso da UFPR sinaliza, 
com mais profundidade, essa direção, já que parte significativa 
da carga horária do curso se volta a espaços concebidos para que 
o estudante faça escolhas em sua trajetória formativa e seja ativo 
no processo de construção do conhecimento. Destaca-se o eixo de 
“Projetos de Aprendizagem” (17,5% da carga horária do curso), 
no qual o professor assume o papel de mediador, cabendo, ao es-
tudante, a construção do conhecimento para os temas que escolhe. 
A EACH/USP utiliza a aprendizagem baseada em problemas e, 
para isso, criou, no currículo, espaços nos quais se concebe outra 
relação entre o professor e o aluno, cabendo, aos estudantes, a 
análise e a proposição dos problemas, por eles definidos, e, ao do-
cente, a tutoria e a orientação do grupo. Os cursos da ESALQ/USP 
e da UNIPAMPA optam por localizar, no final do curso, no trabalho 
de conclusão ou no estágio curricular, os momentos nos quais os 
estudantes assumem um papel mais ativo e se relacionam com a 
realidade dos desafios profissionais. 

Importante frisar que os cursos da UFPR e da EACH/USP 
pertencem a campi criados por universidades tradicionais, mas 
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localizados em unidades com propostas pedagógicas inovadoras 
e estruturas organizacionais mais flexíveis. Tal fato sinaliza que 
transformações mais profundas nos modelos pedagógicos podem 
demandar redesenhos institucionais. 

ConCluSõeS 

Segundo as referências utilizadas nesta pesquisa, a forma-
ção do bacharel em gestão ambiental deve contemplar conhecimen-
tos das ciências humanas e das ciências da natureza relacionadas 
às questões ambientais e dos instrumentos e processos de gestão 
ambiental, mas deve ir além. Precisa desconstruir o paradigma 
de ciência e educação que fragmenta, isola e separa o conheci-
mento e promover um refazer pedagógico orientado à realidade, à 
contextualização, à complexidade e à construção de competências 
gerais, aplicáveis a diferentes contextos. Essa perspectiva coloca 
em questão as bases científicas, pedagógicas e organizacionais nas 
quais as universidades estão predominantemente assentadas. 

Como citado, a análise dos cursos evidencia pontos de 
aproximação e de distanciamento em relação a estas caracterís-
ticas. Todos os cursos abordam a questão ambiental a partir de 
suas diferentes dimensões, reconhecem a necessidade de uma 
formação que possibilite ao futuro gestor ambiental compreender 
as inter-relações existentes nas questões ambientais e definem 
os egressos como competentes para compreender a problemática 
ambiental e implementar processos e instrumentos de gestão am-
biental em diferentes contextos, instituições e temáticas. 

As estratégias do curso da UFPR, baseadas no uso sis-
temático da realidade durante o processo formativo, no incentivo 
ao protagonismo, na integração entre a teoria e a prática, na am-
pliação da formação para além do conhecimento científico, por 
meio do incentivo à relação com a comunidade e à realização de 
atividades culturais e artísticas, sinalizam que esse curso se en-

contra mais próximo da formação que contempla a complexidade 
ambiental. 

Já a ausência explícita de estratégias que apontem essa 
direção, nos cursos da ESALQ/USP e da UNIPAMPA, indica que 
se baseiam no paradigma curricular tradicional. Dadas as possí-
veis resistências e as dificuldades para implantar grandes ruptu-
ras nas propostas atuais desses dois cursos, sugere-se a incorpo-
ração de alguns elementos formativos alinhados à educação para 
a complexidade, adotando um processo de “mudanças por aproxi-
mações sucessivas” (ANASTASIOU, 2004). Uma das possibilida-
des, nesse sentido, é a criação de espaços, na estrutura curricular, 
voltados à autonomia dos estudantes no processo de construção 
do conhecimento e ao debate, à vivência e à busca de soluções de 
problemas relacionados a diferentes questões socioambientais da 
realidade. 

O curso da EACH/USP caracteriza-se por um modelo in-
termediário, com elementos que tanto incorporam a complexida-
de, como o ciclo básico e a aprendizagem baseada em problemas, 
quanto mantêm o paradigma tradicional, como a estrutura curri-
cular em grade. Nesse espaço de transição entre os dois modelos, 
podem-se reunir condições para aprofundar os elementos voltados 
à complexidade.

Como se vê, é preciso refletir e analisar, em profundida-
de, a coerência entre as propostas dos diferentes cursos de Gestão 
Ambiental e o enorme desafio colocado para os profissionais da 
área: contribuir para a reversão dos processos de degradação am-
biental hoje em curso, em suas diferentes escalas e especificida-
des. Esta pesquisa buscou, nessa perspectiva, contribuir para um 
maior entendimento sobre essa formação e para a construção de 
diretrizes que a orientem. 
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Resumo

As mudanças climáticas são con-
sideradas como uma das proble-
máticas mais urgentes a serem 
resolvidas pela sociedade con-
temporânea. Ainda que haja con-
trovérsias quanto suas causas, são 
diversos os grupos de atores so-
ciais que têm tentado apresentar 
soluções à problemática vivida. 
No cenário nacional, organizações 
não-governamentais ambientalis-
tas se apresentam como atores re-
levantes no processo social de con-
dução de projetos e contribuição 
para o debate relativo às mudanças 
climáticas, atuando no combate ao 
desmatamento da floresta Amazô-
nica, principal responsável pelos 
altos índices de emissões de GEE 
brasileiros. Este artigo tem como 
objetivo apresentar elementos para 
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melhor compreensão do por que 
ONGs ambientalistas que atuam na 
Amazônia brasileira modificaram 
suas estratégias e ações a partir da 
emergência do tema das mudan-
ças climáticas globais. A princi-
pal idéia é que estas organizações 
não devem ser consideradas meras 
oportunistas por lidarem com um 
“tema da moda”, nem tampouco 
reféns de seus financiadores; ao 
contrário, contribuem para a cons-
trução de novas agendas a fim de 
continuarem cumprindo com sua 
missão.
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Introdução

 As mudanças climáticas são hoje um dos maiores desafios 
globais a serem resolvidos pela sociedade contemporânea. Dados, 
fatos e previsões são gerados e divulgados diariamente, causan-
do reações diversas nos indivíduos e organizações. Para alguns, o 
conhecimento de fatos pode despertar o interesse pela mudança. 
Para outros, a inércia pode ser a opção. 

 Aqui considerada também como um fenômeno social, vai 
além do processo descritivo de alguns atributos físicos do planeta 
que vivemos (HULME, 2009). É encaradas como um fenômeno 
socialmente construído a partir de ações dos diferentes grupos de 
atores sociais, responsáveis pelo agravamento da problemática e/
ou tentativa de solução da mesma. 

 São diversos os grupos de atores sociais que têm cumprido 
o papel de fazer com que a sociedade compreenda e incorpore, 
mesmo que lentamente, a problemática das mudanças climáticas. 
Este estudo baseado nos resultados de dissertação de Mestrado 
defendida em 2012 intitulada “As mudanças climáticas globais e 
as ONGs socioambientais brasileiras: novas estratégias de conser-
vação para a Amazônia” concentra-se no papel de um grupo es-
pecífico de organizações não-governamentais ambientalistas1 aqui 
considerados como atores relevantes no processo social de condu-
ção de projetos e contribuição para o debate relativo às mudanças 
climáticas no Brasil. 

 Busca compreender como as ONGs ambientalistas que atuam 
na região Amazônica são influenciadas e, por outro lado, também 
influenciam o processo de tomada de decisão relativo às mudanças 
climáticas. 

1. Aqui, ONGs ambientalistas são entendidas como “grupos sem fim lucrativos 
cuja missão primordial é reverter a degradação ambiental e promover 
formas sustentáveis de desenvolvimento” (PRINCEN & FINGER, 1996: 16).

 São elas: Instituto Centro e Vida (ICV), Instituto do Homem 
e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON), Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia (IPAM) e Instituto Socioambiental (ISA). 
Essas quatro organizações, brasileiras, cada qual com suas parti-
cularidades, mas também com algumas semelhanças2, têm atuado, 
nos últimos anos, à frente da agenda climática e florestal, voltadas 
à conservação da floresta Amazônica. 

 A partir de um trabalho de leitura minuciosa de relatórios 
anuais das organizações (quando disponíveis), análise dos sítios 
eletrônicos e entrevistas com seus membros, a pesquisa buscou 
responder por que as ONGs ambientalistas que atuam na Amazô-
nia brasileira modificam suas estratégias e ações a partir a emer-
gência do tema das mudanças climáticas globais.

 O senso comum poderia responder: “é o tema da moda” ou 
ainda “é a bola da vez”. Uma hipótese algo mais elaborada, mas 
seguindo a mesma orientação, poderia ser assim apresentada: as 
ONGs brasileiras que trabalham na Amazônia se envolvem na 
temática das mudanças climáticas porque é para este tema que 
os recursos financeiros estão sendo realocados, segundo as orien-
tações temáticas e prioridades de seus financiadores. Para conti-
nuarem sobrevivendo, as ONGs se adaptam às agendas externas, 
voltando suas estratégias de conservação da floresta Amazônica à 
ações de comercialização de tCO2.

 

2.  Mesmo que tenham características bastante particulares, que variam desde 
o objetivo pelo qual foram criadas, passando por sua estrutura institucional e os 
recursos disponíveis, as mesmas têm em comum as seguintes características, uti-
lizadas aqui como critério de seleção: (i) atuam no tema das mudanças climáticas; 
(ii) consideram a proteção da floresta Amazônica como elemento central da sua 
estratégia; (iii) atuam desde a escala local e nacional à internacional; (iv) foram 
criadas e tem escritório apenas no Brasil; (v) tem mais de 10 anos de fundação e 
atuação; (vi) tem orçamento anual igual e/ou acima de cinco milhões de reais; e 
(vii) estão devidamente registradas no Cadastro Nacional das Entidades Ambien-
talistas - CNEA.
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 Este artigo pretende demonstrar que tal resposta é demasia-
do simplista, pois não considera a complexidade de fatores que 
configuram o universo social em que estas ONGs estão imersas. 
Um elemento central da análise aqui apresentada diz respeito à 
capacidade de aprendizagem e inovação, que constituem uma das 
principais características destas ONGs, associada ao desafio de 
manterem a legitimidade de que desfrutam frente aos demais ato-
res que fazem parte do seu universo relacional.

 A emergência do tema das mudanças climáticas desafia estas 
ONGs a ampliar seu quadro de ação e relações e conquistar a acei-
tação de novos atores, sem modificar sua missão e sem perder o 
vínculo com aqueles atores responsáveis por legitimar sua atuação 
e sua própria existência. Ao inovar suas ações elas ajudam a cons-
truir uma nova agenda externa, criando novas oportunidades de fi-
nanciamento para redução do desmatamento, para conservação da 
floresta e apresentando alternativas às necessidades e demandas 
das populações tradicionais.

o processo de Incorporação socIal das mudanças clImátIcas 

 O entendimento social sobre as mudanças climáticas é fun-
damental à medida que nos ajuda a compreender de que forma di-
ferentes ações sociais impactam nas mudanças do clima, como são 
compreendidas pela sociedade, quais medidas podem ser tomadas 
e qual a propensão de determinados grupos para intervir. 

 Quando o tema são as mudanças climáticas, pesquisas de 
opinião apontam para um possível processo de consciência cole-
tiva (INSTITUTO AKATU, 2007). Ainda no caso brasileiro é pos-
sível identificar a incorporação do tema na agenda dos diversos 
setores da sociedade como mídia, governo, sociedade civil, aca-
demia e setor privado os quais consideram o tema como uma das 
questões mais importantes e estratégicas do nosso tempo (ISER, 

2008). Porém, nem sempre a problemática das mudanças climáti-
cas foi reconhecida como tal. 

 Hannigan (1995) sugere que há muitos anos se previa o 
aquecimento global, mas que o mesmo só foi considerado como 
uma problemática a partir dos anos 1980. Para Hulme (2009) a 
origem do discurso sobre os possíveis impactos das mudanças cli-
máticas pode ser identificada no berço do despertar social para 
problemas ambientais, embora a história do clima e sua relação 
com a sociedade tenha sido relatada já no século XVIII.

 São algumas as instituições e acontecimentos responsáveis 
por influenciar a difusão e reconhecimento da temática das mu-
danças climáticas como problema social.

 Instituições científicas exercem papel fundamental no pro-
cesso, que vai além da produção do saber e do conhecimento cien-
tífico. As mesmas são responsáveis pela difusão de informações 
técnicas-científicas que servem como subsídio à tomadores de de-
cisão e à formulação de políticas públicas (LAHSEN, 2009). 

 Pesquisas (BROADBENT AND COMPON TEAM, 2010) 
também sugerem que eventos culturais como a atribuição do Prê-
mio Nobel da Paz, em 2007, ao IPCC e ao ex-vice-presidente Norte 
Americano Al Gore também se apresenta como importante acon-
tecimento para o incremento da resposta de mídias em diferentes 
países. 

 No Brasil, eventos climáticos considerados como fenômenos 
“raros” pelos cientistas, como a passagem do furacão Catarina pelo 
litoral catarinense e gaúcho, em março de 2004 e a seca de 2005 
na Amazônia despertam a atenção de atores sociais como ONGs 
ambientalistas, órgãos governamentais, mídia e sociedade brasi-
leira para possíveis consequências das mudanças climáticas no 
Brasil. 
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 Elementos como estes nos trazem evidências da importância 
das diferentes dimensões de ações sociais relativa às mudanças 
climáticas. Uma cadeia de ações que se inicia a partir da produção 
do conhecimento climático, passando pela difusão das informa-
ções a respeito da problemática vivida, que vão influenciar dife-
renciadamente a percepção dos diferentes atores sociais, chegan-
do finalmente ao processo de tomada de decisão dos indivíduos, 
organizações e instituições. Todas as ações, inseridas em arenas 
de conflitos e interesses, influenciando e sendo influenciadas por 
fatores sociais, políticos, econômicos e culturais característicos de 
cada arena.

a floresta amazônIca e as mudanças clImátIcas

  O papel da floresta Amazônica nas mudanças climáticas 
tem sido alvo de interesse por parte de cientistas das mais diver-
sas áreas das ciências naturais há mais de uma década. No Brasil, 
o Programa LBA (nome em inglês The Large Scale Biosphere-
-Atmosphere Experiment in Amazonia) iniciado em 1998 surgiu 
com o objetivo de tentar gerar novos conhecimentos a respeito do 
funcionamento do Bioma e sua relação com o sistema climático. 
Ainda que tenha gerado importantes resultados científicos em dez 
anos de pesquisa, incertezas científicas relativas ao papel da flo-
resta sobre o clima3 permanecera. E estas incerteza, atreladas a 
fatores político-culturais, resultaram em inação política ao longo 
de pelo menos 10 anos4 (LAHSEN, 2009).

3. O Programa LBA “não resolveu definitivamente se a região é uma fonte ou 
sumidouro de carbono” (LBA, 2007).
4. Lahsen (2009) desenvolveu no Brasil um trabalho de pesquisa ao longo de 
10 anos, iniciado em 1999 até a data de publicação do artigo, focando na par-
ticipação brasileira na ciência internacional do clima e nas iniciativas políticas 
relativas às mudanças climáticas. Com uma análise focada no papel de diferentes 
atores como cientistas brasileiros, mídia, ambientalistas e tomadores de decisão 
(representantes de diferentes ministérios e Itamaraty), Lahsen identificou ele-
mentos centrais à inação política brasileira nas negociações de clima dentro do 
escopo da UNFCCC, tendo como principais fatores a incerteza científica gerada 

Camuflavam a tentativa de desvincular o desmatamento da Amazô-
nia e seus altos índices de emissões de gases de efeito estufa com 
as mudanças climáticas, evitando questionamentos e bloqueando 
regulamentações internacionais quanto ao uso de florestas e suas 
consequências para o clima (VIOLA, 2009).

No ano de 2007, com lançamento do IV Relatório de 
Avaliação sobre as Alterações Climáticas do IPCC, o desmata-
mento de florestas tropicais foi apontado como um importante fator 
responsável pelas emissões de gases de efeito estufa globais5. No 
mesmo ano os países membros, no âmbito da UNFCCC, também 
reconhecem, na COP13, em Bali, a contribuição do desmatamento 
de florestas tropicais para as emissões globais de gases de efeito 
estufa, “afirmando a necessidade urgente de tomar medidas signi-
ficativas para reduzir as emissões de desmatamento e degradação 

florestal em países em desenvolvimento” (UNFCCC, 2008). 

a ImportâncIa do conhecImento tradIcIonal

 Estudos científicos (NEPSTAD et al., 2008; NOBRE et al., 
2007) apontam o desmatamento da Amazônia não só como “vilã” 
do processo de mudanças climáticas devido ao seu papel como 
principal fonte brasileira de emissão de GEE, mas também como 
“vítima”. Mudanças na dinâmica da floresta ocorridas na escala 
local, sentidas e vividas pelas populações tradicionais. São eles, 
populações indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, en-
tre outros, que vivenciam no seu dia a dia as mudanças no ciclo de 
dentro do escopo do Programa LBA quanto ao papel da Amazônia como sumi-
douro ou não de carbono e o consequente ceticismo dos tomadores de decisão 
responsáveis pela política do clima, devido principalmente a fatores culturais, 
políticos e históricos muito característicos do Brasil, somados ainda ao contexto 
de politização da ciência do carbono e aos interesses na compensação financeira 
pela manutenção de estoques de carbono pela manutenção da floresta em pé.
5. 17% do total das emissões de gases de efeito estufa (GEE) globais e o desma-
tamento da Amazônia e Cerrado por 75% das emissões brasileiras (MCT, 2004).
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chuvas, nos tempos de plantio e colheita, na distribuição das es-
pécies e suas influências na caça, demandando uma reorganização 
nas suas ações e relações a fim de se adaptar às novas condições 
do ambiente no qual estão inseridas (MACCHI et al., 2008).

 Embora parte da literatura aponte este grupo como excluídos 
do processo de percepção dos impactos e adaptação às mudanças 
climáticas, no Brasil e em especial para a Amazônia, é interessante 
observar o reconhecimento histórico do papel e importância des-
tas comunidades, que historicamente vêm sendo solicitados para 
ajudar nos processos de tomada de decisão relativos aos impactos 
sofridos pela floresta6. 

 A união do conhecimento científico sobre as mudanças cli-
máticas junto ao conhecimento tradicional acabou por ganhar 
maior relevância no Brasil à medida que possibilitou a conexão 
entre o que estava sendo diagnosticado no campo e as causas das 
mudanças (RAMOS, 2011). Não só contribuem com seu conheci-
mento mas como também se organizam e passam a influenciar de 
forma ativa processos decisórios relativos a propostas de mitiga-
ção das causas das mudanças climáticas através do mecanismo de 
Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD/
REDD+)7.

 O questionamento por parte de movimento sociais amazôni-
cos de projetos de pagamentos por serviços ambientais “sem par-
ticipação das comunidades, sem conhecimento prévio informado” 

6. Desde 2001, grupos como CNS, GTA, COIAB, são solicitados por ONGs am-
bientalistas para participar de reuniões para debater os impactos sentidos na flo-
resta por estas comunidades, participando de reuniões como Seminário Belém em 
2000, COP 9 UNFCCC em Milão em 2003, entre outras.
7. É importante evidenciar que o conceito de REDD/REDD+ ainda é um conceito 
em debate no âmbito da UNFCCC, em que se discute se o mesmo é apenas de 
um mecanismo compensatório ou pode ser considerado como parte das diversas 
ações que estão sendo propostas para reduzir o desmatamento e suas consequen-
tes emissões.  

(GOMES, 2011), culminam em novas iniciativas nacionais8 em 
busca de assegurar no processo de combate às mudanças climáti-
cas no Brasil a garantia de direitos, a repartição dos benefícios de 
forma justa e equitativa, com respeito às populações tradicionais.

as mudanças clImátIcas e algumas partIcularIdades brasIleIras

 A emergência do tema das mudanças climáticas como pauta 
prioritária na agenda internacional, ao longo da década de 2000, 
repercutiu sobre o Brasil de forma significativa9. Ao fazer uma aná-
lise dos eventos e acontecimentos nacionais relativos às mudanças 
climáticas é possível observar uma lenta e gradual incorporação da 
problemática pelos diferentes atores sociais.

 Destacam-se às primeiras iniciativas por parte de 
organizações não-governamentais brasileiras, a partir de 2001, em 
busca de intervir sobre a pauta climática nas escalas local, nacio-
nal e internacional. 

 Na escala local, organizações como ISA e IPAM iniciam 
um diálogo junto às populações tradicionais discutindo o papel 
do desmatamento da floresta nas mudanças do clima. Na escala 
nacional, diversas organizações se articularam junto à Fundação 
Getúlio Vargas, através do Centro de Estudos em Sustentabilidade 
(GVCes) para fundar o Observatório do Clima. Internacionalmen-
te, na COP 9 em Milão, Marcio Santilli, Paulo Moutinho, Carlos 
Nobre e outros cientistas publicam, em 2003, a Proposta de Re-

8. Como o Processo de Elaboração de Princípios e Critérios  Socioambientais 
de REDD+ (http://www.reddsocioambiental.org.br/) e o Observatório do REDD 
(http://www.observatoriodoredd.org.br/site/)
9. Vale mencionar aqui o envolvimento do governo brasileiro nas discussões in-
ternacionais sobre o clima no período anterior aos anos 2000, atuando como país 
sede da primeira reunião, a Rio 92, na qual a Convenção do Clima foi pensada, 
até assumir um ‘protagonismo muito importante’ (FELDMAN, 2011) ao longo dos 
anos de 1996 a 2004 para entrada em vigor do Protocolo de Kyoto. 
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dução Compensada, que surge como uma primeira proposta para 
tentar incluir florestas primárias na discussão sobre o Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto (LEITE, 
2005). 

 A mídia também assume um papel importante como agente 
do processo de difusão das informações sobre as mudanças am-
bientais globais, apenas a partir de 2006, quando a temática das 
mudanças climáticas ganhou maior expressão nas páginas dos diá-
rios brasileiros (ANDI, 2007). 

 O envolvimento do Ministério do Meio Ambiente na discus-
são climática ao longo dos anos de 2005/2006 se trata de um evento 
importante para o fortalecimento da pauta no Brasil. Com históri-
ca participação marginal nas negociações internacionais de clima 
(LAHSEN, 2009; VIOLA, 2009), ao longo da década de 2000, este 
ministério não só passa a participar ativamente nas negociações 
internacionais de clima, mas também cria estruturas institucionais 
para tratar do tema nacionalmente. 

 A articulação do setor privado também ganha destaque, a 
partir do ano de 2007, na medida em que estes atores se posicio-
nam publicamente e buscam identificar as perspectivas no setor 
produtivo nacional, para estabelecer uma economia de baixo car-
bono10. Tais articulações ganham importância central como ele-
mento de pressão sobre o governo brasileiro para o anúncio de 
metas e compromissos nas negociações climáticas internacionais 
(VIOLA, 2010).

 Vai ser no ano de 2009 que o governo brasileiro, as vésperas 
da reunião da COP 15, em Copenhagen, anuncia suas metas de 
redução de emissões de gases de efeito estufa assumindo o com-
promisso de reduzir o desmatamento da Amazônia em 80% até 
2020. Como produto da pressão empresarial e societal (VIOLA, 
10. “Aliança de Empresas Brasileiras pelo Clima”, “Carta Aberta ao Brasil sobre 
Mudanças Climáticas” e “Coalizão de Empresas pelo Clima”.

2010) o governo brasileiro assume metas e dá ao Brasil e, conse-
quentemente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um papel de 
liderança na COP 15. 

 O envolvimento e compromisso assumido pelo governo brasi-
leiro sinalizam como a emergência do tema das mudanças climáti-
cas repercute no Brasil, onde um governo, ainda que participativo 
nas negociações climáticas desde o princípio, mas que sempre evi-
tou questionamentos internacionais em relação ao desmatamento 
na Amazônia, assume metas e compromissos frente à sociedade 
internacional em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e 
o desmatamento da Amazônia.

os elementos chave para atuação das ongs socIoambIentaIs junto à temá-
tIca das mudanças clImátIcas

 

Instituto Centro de Vida (ICV), Instituto do Homem e Meio Am-
biente da Amazônia (IMAZON), Instituto de Pesquisas Ambiental 
da Amazônia (IPAM) e Instituto Socioambiental (ISA), de forma 
geral, têm em comum o fato de terem sido pensadas e estrutura-
das11 com o objetivo de encontrarem soluções à degradação am-
biental da Amazônia, garantindo a conservação dos recursos na-
turais, manutenção da biodiversidade e os direitos e necessidades 
das populações tradicionais. Cada qual com suas particularidades, 
dependentes dos contextos nos quais emergiram e estiveram in-
seridas ao longo de sua história, das suas formas organizacionais 
(missões e objetivos) e estratégias de atuação. 

 

 
11. No caso do ICV, este processo se deu um pouco mais tardiamente, após rees-
truturação da organização nos anos de 2003/2004.
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Em comum, a atuação na escala local ampliou suas redes de rela-
ções com os grupos sociais locais, produziu informação específica 
das necessidades e alternativas para a região, gerou conhecimento 
técnico-científico e motivou a ação política em busca de reverter o 
quadro de degradação da Amazônia. Conhecimento e informação, 
elementos chave da mudança organizacional (EBRAHIM, 2005), 
utilizados por estas organizações para gerar aprendizagem e con-
seguirem ampliar seu espectro de atuação considerando em sua 
estratégia questões que vinham surgindo na escala local, nacional 
e internacional devido à emergência da problemática das mudan-
ças climáticas. 

 No caso destas quatro organizações, é possível observar um 
processo de enfrentamento das próprias barreiras organizacionais 
a fim de encontrar espaços dentro do trabalho quotidiano para dis-
cutir a questão climática, interna e externamente. 

 E como mudanças em qualquer um dos elementos constituti-
vos da legitimidade organizacional (missão, valores, objetivos e es-
tratégias) podem abalar a legitimidade da organização (BROWN, 
2008) foi preciso que estas gerassem mudanças em seu comporta-
mento (estratégias) segundo as demandas e desafios de trabalhar 
com a temática das mudanças climáticas, sem que para isso fosse 
preciso modificar os valores e missão organizacional.

 A Figura 1 esquemática ajuda à uma melhor compreensão de 
como processo de legitimidade e aprendizagem organizacional se 
complementam.

Figura 1 – Modelo do processo de aprendizagem, criado com base em Ebrahim 
(2005). O modelo das estruturas que definem uma organização (missão, valores, 
estratégias e objetivos) foi criado com base em Brown (2008). O processo de 
racionalização é incluído no circuito da aprendizagem com base em Hwang & 
Powel (2009).

 Importantes elementos foram centrais para inserção destas 
ONGs no debate das mudanças climáticas nas três escalas: sua 
proximidade à atores (comunidades tradicionais amazônicas) que 
lhes permitiram uma maior compreensão dos fenômenos relativos 
às mudanças climáticas, a produção do conhecimento científico e 
o diálogo com pesquisadores e membros da academia permitindo-
lhes participar em fóruns de discussão junto a diferentes setores 
da sociedade como governos e setor privado. E finalmente a inte-
gração do conhecimento científico climático ao conhecimento lo-
cal, somado ao reconhecimento do elo entre a problemática estabe-
lecida localmente e a busca por soluções na escala transnacional, 
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gração do conhecimento científico climático ao conhecimento lo-
cal, somado ao reconhecimento do elo entre a problemática estabe-
lecida localmente e a busca por soluções na escala transnacional, 



potencializando ações mais efetivas e fortalecem sua legitimidade 
como atores transnacionais capazes de influenciar os processos de 
tomadas de decisão (BROWN, 2008).

A incorporação da temática florestal nas negociações internacio-
nais de clima a partir de 2007 “joga água no moinho” das orga-
nizações e amplia o escopo de trabalho destas ONGs já que es-
tratégias de redução do desmatamento e da degradação florestal 
se tornam um importante mecanismo de mitigação das mudanças 
climáticas. Um ponto que antes é questionado, quase repudiado 
por demais atores envolvidos nas discussões climáticas, “entra em 
cheio” na agenda nacional e internacional, influenciando coopera-
ção internacional, governos e financiadores a aceitar a redução do 
desmatamento como uma possibilidade mais imediata de mitiga-
ção das causas das mudanças climáticas. 

Afinal de contas, é mais fácil e mais barato reduzir o desmatamen-
to na Amazônia do que alterar o modo de produção e consumo da 

sociedade norte-americana.

a ImportâncIa dos fInancIadores

 Outro elemento importante no processo de inovação, apren-
dizagem e inserção de ONGs em novas arenas de atuação é o papel 
de seus financiadores (EBRAHIM, 2005) na injeção de capitais 
humanos, financeiros e simbólicos (BUCLET, 2010). 

 Buclet (2010) e Ebrahim (2005) reconhecem esta relação de 
interdependência entre ONGs e financiadores, em que as ONGs 
dependem dos financiamentos para realizar seus trabalhos assim 
como os financiadores dependem das ONGs como receptoras de 
seus recursos. Mas onde a literatura diverge é no grau de interfe-
rência que os doadores exercem sobre as ONGs.

 Autores defendem a posição de que financiadores internacio-
nais não só instrumentalizam as ONGs, mas principalmente indu-
zem as agendas de trabalho das mesmas, “seguindo orientações te-
máticas e regras de trabalho segundo suas prioridades” (BUCLET, 
2010).

 Nesta perspectiva, a pergunta de pesquisa aqui proposta po-
deria ser respondida, em um contexto de redução de recursos da 
cooperação internacional, segundo a ideia de que as ONGs brasi-
leiras que trabalham na Amazônia se envolvem na temática das 
mudanças climáticas porque seus financiadores influenciam suas 
agendas. Nesta perspectiva, com o intuito de continuarem sobre-
vivendo, se adaptam às agendas externas e se moldam para atuar 
sobre a mitigação dos impactos das mudanças climáticas. 

 Contudo, não é disso que se trata. Alguns elementos são 
centrais para compreender porque a emergência do tema das mu-
danças climáticas induz alterações nas ações e estratégias das 
ONGs brasileiras que trabalham na Amazônia. Primeiro, o fato de 
estas organizações terem sido criadas imersas na perspectiva do 
sócioambientalismo, o qual o processo de conservação da flores-
ta está intrinsecamente atrelado à promoção de benefícios sociais 
para as populações tradicionais. Está na origem do trabalho e na 
missão destas organizações encontrarem mecanismos alternativos 
que promovam a conservação da floresta e garanta direitos das po-
pulações. E o debate relativo às mudanças climáticas se apresenta 
como oportunidade de assegurar ambos objetivos.

 Segundo, a participação ativa destas organizações ao longo 
da década de 2000 para alteração das negociações internacionais 
de clima, usando sua legitimidade para incluir a discussão flores-
tal na agenda climática. Sem que isso as caracterize como agentes 
oportunistas. Criando e usufruindo de estruturas de incentivo da 
agenda de mitigação de mudanças climáticas para continuar cum-
prindo com sua missão.
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conclusões

 O estudo de ONGs ambientalistas brasileiras que atuam na 
Amazônia nos faz compreender a importância que este grupo de 
atores teve e tem na influência de processos decisórios relativos 
à questões socioambientais. No caso específico desta pesquisa, 
fica claro que a atuação e influência de ONGs socioambientais 
brasileiras nas negociações climáticas globais foi essencial para 
a redefinição da agenda internacional do clima. Através de um 
processo “bottom-up”, demandas das comunidades tradicionais e 
do trabalho técnico-científico que vinham aparecendo no campo 
são levadas pelas ONGs à fóruns de negociações internacionais a 
fim de influenciar o processo de tomada de decisão. 

 A atuação destas organizações na escala local se apresenta 
como elemento primordial à medida que lhes permite adquirir e 
gerar conhecimentos específicos sobre as características, neces-
sidades e alternativas para a região. Ao mesmo tempo, lhes traz 
capacidades de re-interpretar o conhecimento climático a partir 
de percepções e saberes tradicionais, o que as diferencia pelas 
informações que podem aportar nas discussões. 

 A partir do entendimento climático, da compreensão das 
necessidades e alternativas para a região amazônica, somados à 
incoerência dos mecanismos internacionais de compensação fi-
nanceira para redução de emissões de GEE, as ONGs sã capazes 
de compreender que era preciso interferir sobre as negociações e 
influenciar o processo decisório relativo à incorporação da agenda 
florestal nas discussões climáticas no âmbito da UNFCCC. 

 O know-how adquirido e o diferencial construído pelas or-
ganizações a partir das relações construídas no tecido social local 
do qual são parte confere às ONGs algo fundamental para conse-
guirem, inicialmente, participar das negociações e gradualmente 
influenciar os processos decisórios na UNFCCC: legitimidade pe-
rante os atores internacionais. 

 O lançamento do IV Relatório de Avaliação do IPCC em 2007 
“joga água no moinho” das organizações e modifica a perspectiva 
de como o tema florestal é encarado quando se trata de eliminar as 
causas e minimizar os impactos das mudanças climáticas. E aí vai 
ser a vez da agenda climática influenciar a percepção e comporta-
mento dos diferentes atores em todo o mundo. 

 Nacionalmente essa influência também é sentida, já que, gra-
dualmente, os diferentes grupos de atores como mídia, ONGs, se-
tor privado, governos e população vão se posicionar frente ao tema. 
As ações e programas contra o desmatamento e a degradação da 
Amazônia ganham um importante aliado nas mudanças climáticas.

 Internacionalmente, as agências de cooperação européias e 
norte-americana também vão ser influenciadas pela redefinição na 
agenda climática, e para aqueles que já tinham foco na Amazônia, 
o tema das mudanças climáticas vai ser mais um elemento que jus-
tifica o aporte de recursos e energia: a redução do desmatamento 
e suas conseqüentes emissões de gases de efeito estufa, contri-
buindo positivamente para a mitigação das causas das mudanças 
climáticas.

 Neste sentido, é possível afirmar que a temática das mu-
danças climáticas induz alterações significativas nas estratégias e 
ações das ONGs ambientalistas que atuam na Amazônia. Vai exigir 
das ONGs a ampliação do diálogo com diferentes atores nacionais 
e internacionais, a reorientação de programas e projetos para a 
conservação florestal, a reorganização de estratégias de captação 
de recursos, assim como a transparência nas ações de REDD+ jun-
to às comunidades tradicionais.

 A mudança em suas estratégias não causa, até o momento, a 
perda da legitimidade adquirida pelas ONGs, ainda que re-confi-
gure o quadro relacional do qual fazem parte, abrindo novas pers-
pectivas de ações e relações. 
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 Mas principalmente, e onde esta pesquisa se diferencia do 
senso comum, é possível reconhecer que as alterações induzidas 
pela agenda climática é resultado do próprio trabalho das ONGs 
para influência e interferência sobre a agenda climática interna-
cional. 

 Não se trata de negar, obviamente, o papel que desempe-
nham os financiadores na formação das agendas das ONGs. Contu-
do, mais do que uma ação “segundo os interesses e prioridades dos 
financiadores” (BUCLET, 2010), é possível concluir que a entrada 
de recursos financeiros influencia muito mais no “COMO” do que 
no “PARA QUÊ”.

 Não se pode dizer que são organizações oportunistas nem 
muito menos reféns da agenda externa. Pelo contrário, elas aju-
dam a construir uma nova agenda externa e consequentemente 
constroem novas oportunidades de financiamento para redução do 
desmatamento, conservação da floresta e para suprir necessidade 
e demandas das populações tradicionais. Permitindo-as fazer as 
conexões e unificar baixo um mesmo frame os temas de floresta, 
biodiversidade, injustiça social e clima. Sem que para isso preci-
sassem modificar a sua missão.   
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Resumo 

través de séries temporais obser-
vacionais de temperatura e pre-
cipitação no norte e nordeste do 
Estado de São Paulo (NNESP) e 
de campos globais de reanálise do 
NCEP-NCAR com variáveis at-
mosféricas e índices oceânicos foi 
investigada a variabilidade climá-
tica regional das décadas recentes, 
ocorrida entre os meses de junho 
e setembro,no período de 1961 a 
2010.Destaca-se a considerável 
elevação das temperaturas (sobre-
tudo as mínimas), com tendência 
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linear positiva de 0,22ºC e 0,06ºC / 
década (mínima e máxima respec-
tivamente). Detectou-se, entretan-
to, uma tendência de estabilização 
recente das temperaturas, que 
deve ser futuramente investigada. 
A mudança para a fase quente do 
índice de Oscilação Multidecadal 
do Atlântico pareceu ter influência 
decisiva no aumento das tempera-
turas e ocorrência de estiagens da 
década de 1990. O aumento de-
tectado na freqüênciade ocorrên-
cia dos dias secos deve ser levado 
em consideração no planejamento 
estratégico das culturas e ativida-
des agrícolas. Medidasde ação em 
escala regional também devem ser 
consideradas, tais como o controle 
do desmatamento em pequenas e 
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ObjetivOs e justificativas 

 A abordagem relacionada ao tema “mudanças climáti-
cas” ganhou forte destaque na mídia e na sociedade. Passado mais 
de uma década, em que o enfoque na área de meio ambiente, em 
maior ou menor grau, está sendo difundido e debatido pela popula-
ção, as pesquisas e a repercussão sobre o assunto culminaram com 
o Prêmio Nobel ganho em 2007 pelo painel intergovernamental de 
mudanças climáticas (IPCC), mantido pela ONU, e pelo ativista 
de meio ambiente Al Gore (ex vice-presidente dos Estados Unidos 
da América). O gesto é um claro indicativo de que a sociedade, de 
maneira multidisciplinar, vem se questionando acerca da realida-
de e impacto das mudanças climáticas no contexto do seu dia-a-
dia.

 No seu quarto relatório de avaliação sobre as mudanças 
climáticas (AR4), o IPCC divulgou em 2007 os resultados referen-
tes aos diversos cenários climáticos ligados ao aquecimento global. 
Modelos computacionais de simulação das mudanças climáticas 
sugerem que o clima do planeta Terra poderá alterar-se significa-
tivamente neste século, se as emissões dos gases do efeito estufa 
continuarem a crescer. Grande parte da população do Brasil, em 
função da baixa renda e do baixo nível educacional, é altamente 
vulnerável às mudanças climáticas, e tem menores possibilidades 
de adaptação. Um dos principais aspectos relativos à questão do 
aquecimento global é a possibilidade de intensificação de extre-
mos climáticos. No que concerne ao Brasil, um dos padrões mais 
alarmantes, previstos pelo IPCC, é que, além do aumento de tem-
peratura, pode ocorrer a intensificação da estação seca sobre a re-
gião central do país, que também abrange a área centro-norte do 
Estado de São Paulo (Figura 1). Como resultado, o AR4-2007 do 
IPCC, sinaliza como emergencial a tomada de atitudes para que 
sejam mitigados os possíveis efeitos do aquecimento global.

  A conhecida vulnerabilidade da produção agrícola de 
grande parte do país associada à variabilidade dos regimes de 
chuvas é um excelente laboratório para se conhecer em detalhes 
os impactos do clima na agricultura, proporcionando também o 
entendimento de como os ecossistemas respondem e se adaptam 
à variabilidade climática. Na agricultura, deverá ser considerado 
o estabelecimento de possíveis cenários de zoneamentos agrícolas 
em função das mudanças climáticas, de modo que se torna impres-
cindível a modernização das práticas agrícolas, com disseminação 
no campo de educação básica e tecnológica. 

 Uma extensa área localizada no nordeste do Estado de São 
Paulo envolve importantes pólos econômicos regionais, como as 
cidades de Ribeirão Preto, Franca, Barretos, Araraquara, São Car-
los e Araras, que têm no agronegócio o principal elemento propul-
sor da economia regional. O agronegócio nessa região movimenta 
principalmente os setores da cana-de-açúcar, da fruticultura e 
da pecuária, destacando-se no cenário econômico nacional pelas 
inovações tecnológicas e gerenciais aplicadas ao setor, pelas altas 
produtividades agrícolas, pelo crescimento do setor de serviços e 
pela geração de renda e emprego. Isso coloca o nordeste do Estado 
de São Paulo como uma das regiões com maior crescimento econô-
mico do Brasil (Quartaroli et.al, 2006).

 Amorin et. al (2009) analisaram e compararam as caracte-
rísticas térmicas do clima urbano em duas cidades de médio porte: 
Rennes (França) e Presidente Prudente (Brasil), por meio de re-
gistros da temperatura do ar (pontos fixos e medidas itinerantes) e 
dados térmicos de superfície obtidos pelo tratamento de imagens 
do satélite Landsat 7. Os autores verificaram o aumento das tem-
peraturas, ligeiramente maiores em Rennes do que em Presidente 
Prudente, e a geração de ilhas de calor urbanas decorrentes do 
processo de urbanização nas duas cidades. 
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 Butt et.al (2011) investigaram a tendência no comporta-
mento do início da estação chuvosa no Estado de Rondônia, Brasil, 
região que tem sido continuamente desmatada desde 1970. Foram 
utilizados dados pluviométricos de 16 estações, abrangendo perío-
dos de pelo menos 25 anos, com cinco estações cobrindo mais de 
30 anos. Os resultados indicaram um significativo atraso no início 
da estação chuvosa, principalmente nas estações que se encontram 
dentro da maior área desmatada (atraso de 11 dias e chegando até 
18 dias). Os autores concluíram que um início tardio da estação 
chuvosa pode ser resultado de mudanças no uso da terra, e que 
este sinal pode se reforçar no futuro: as atuais tendências de atraso 
podem ser da ordem de 0,6 dia por ano, de modo que após 30 anos 
de desmatamento o início da estação chuvosa é esperado começar 
com 18 dias de atraso. 

 

 Portanto, no contexto apresentado, o estudo realizado na 
Tese de Doutorado defendida em 2012 por Marcelo Schneider, no 
Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM) 
do Instituto de Energia e Ambiente (IEE) da Universidade de São 
Paulo (USP), intitulada “Detecção de tendências climáticas na re-
gião Norte-Nordeste do Estado de São Paulo, através de análise 
de séries temporais e modelagem numérica” (SCHNEIDER, 2012) 
visa identificar tendências decadais existentes nas variáveis de 
precipitação e temperatura, com enfoque no período de inverno, 
e descrever os padrões do oceano e atmosfera que conduzem à in-
tensificação de períodos secos e extremos nas temperaturas sobre 
o norte-nordeste do Estado de São Paulo. 

MetOdOlOgia

Dados observacionais

 Foram utilizados dados de temperatura média diária do 
ar - temperaturas mínimas e máximas médias mensais, precipita-
ção diária e umidade média diária, que cobrem o período 1961 a 
2010 entres os meses de junho e setembro, obtidos junto ao Insti-
tuto Nacional de Meteorologia (INMET), referentes às cidades de 
Franca (-20,58ºS e -47,37ºW, 1026 metros), Catanduva (-21,12ºS e 
-48,93ºW, 570 metros), São Carlos (-21,97ºS e -47,87ºW, 856 me-
tros) e São Simão (-21,48ºS e -47,55ºW, 617 metros). A partir das 
séries temporais diárias de precipitação entre os meses de junho a 
setembro, investigou-se o número consecutivo de dias sem chuva 
nas estações meteorológicas do NNESP. O limiar considerado foi 
o percentil de 15%, que significou que chuva diária menor do que 
0,8 mm, seria desprezada.

 

Dados globais e da América do Sul de temperatura da superfície 
do mar (TSM), temperatura do ar, vento, potencial de velocida-
de, dentre outros, foram obtidos das re-análises do NCEP-NCAR 
(Kalnay, et.al, 1996). Cobrem o período de 1961 a 2010, entres os 
meses de junho a setembro e foram utilizados para a investigação 
dos padrões atmosféricos globais referentes aos anos em que ocor-
reram os extremos nas estações do Norte-nordeste de São Paulo.

Figura 1 - Mapa com a localização das quatro estações meteorológicas utilizadas, 
em destaque a área que compreende as estações de superfície do INMET de Ca-
tanduva, Franca, São Simão e São Carlos.
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ResultadOs

Tendência das temperaturas mínimas e máximas no NNESP entre 
junho e setembro

Figura 2 - Temperaturas mínimas médias (barras azuis) e máximas médias (barras 
vermelhas) por décadas, para as estações do NNESP (a). No eixo x as décadas de 
61-70, 71-80, 81-90, 91-00 e 2011-10, e no eixo y a anomalia em ºC. A tendência 
linear da mínima é mostrada na linha azul e da máxima na linha vermelha.
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 A tendência da temperatura mínima indica um significa-
tivo aumento nas estações, especialmente a partir da década de 
1990. A maioria das estações (a exceção de São Simão) apresenta 
mínimas mais baixas nas décadas de 1960 a 1980 e um aumento 
nas décadas seguintes.

 A tendência linear calculada a partir da média - mediana 
na temperatura mínima por década nas estações do NNESP entre 
1961 e 2010 indica um aumento de 0,22ºC/ década, com tendên-
cia de significativa elevação nas duas décadas recentes.

 A análise da temperatura máxima por década sinaliza um 
aumento significativo nas décadas recentes de 1991-2010, como 
pode ser observado na Figura 2. É interessante notar os valores 
mais baixos observados nas décadas de 1970 e 1980. O saldo de 
aumento da temperatura máxima por década é de cerca de meio 
décimo por década (0,06ºC/ década), valor inferior ao aumento da 
mínima (0,22ºC/ década).

 Outro resultado de destaque é a considerável amplitude 
térmica entre as mínimas e máximas de 1961-70,  com cerca de 
0,6ºC de diferença (mínima de -0,4ºC e máxima de +0,2ºC). Tal 
resultado consolida a idéia de que a década de 1961-70 teve rela-
tivamente mínimas baixas e máximas altas.

 Analisou-se também a variação anual das temperaturas 
mínimas e máximas no período junho a setembro. Na primeira dé-
cada de análise pode-se observar o comportamento anteriormente 
referido, de mínimas baixas e máximas relativamente altas na dé-
cada de 1960. Entre 1978 e 1990 há amplo predomínio de tem-
peraturas mínimas e máximas mais baixas (exceção dos anos de 
1982, 1983 e 1987 que tiveram forte influência de El Niño). Na 
maioria dos anos seguintes, com exceção de 1982, 1992 e 2004-
2005 há um aumento tanto da mínina como da máxima em relação 
à média.
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 A tendência recente das temperaturas, entretanto, mostra-
se praticamente estabilizada a partir do ano de 1995, que coincide 
com o ano em que houve a mudança no padrão das temperaturas 
oceânicas do Atlântico Norte, e que tem certo impacto no clima 
de inverno do norte de São Paulo. Estudos recentes de Nigan et.al 
(2011), sobre as secas nas Grandes Planícies da América do Norte 
concordam sobre a importância da TSM do Atlântico em inten-
sificar as secas multi-anuais, sendo a Oscilação Multidecadal do 
Atlântico (AMO), muitas vezes, mais importante do que a TSM do 
Pacífico. 

 

 Da mesma forma que Amorin et. al (2009) verificaram o 
aumento das temperaturas em Rennes e Presidente Prudente, e a 
geração de ilhas de calor urbanas decorrentes do processo de urba-
nização nas duas cidades, tendência semelhante pode estar ocor-
rendo nas cidades de pequeno e médio porte aqui estudadas. De 
acordo com os resultados aqui investigados observou-se aumento 
maior da temperatura mínima em relação à máxima, situação que 
ocorre com mais freqüência devido notadamente à urbanização, 
que conserva as temperaturas durante as noites ao diminuir a per-
da radiativa. Contudo, é interessante notar a tendência linear anual 
recente, que a partir do ano de 1995 aponta para uma estabilização 
ou até mesmo ligeira redução dos valores médios de temperatura a 
partir de 1998.

Dias consecutivos sem chuva e a variabilidade decadal
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Figura 3 - Número de dias consecutivos sem chuva entre junho a setembro nas 
estações do norte de São Paulo: barras indicam em (a) a média e em (b) a mediana 
a cada década. Na abscissa as décadas e na ordenada o número de dias. Linhas 
em preto indicam a tendência linear e a polinomial de 2ª ordem. 
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Figura 3 - Número de dias consecutivos sem chuva entre junho a setembro nas 
estações do norte de São Paulo: barras indicam em (a) a média e em (b) a mediana 
a cada década. Na abscissa as décadas e na ordenada o número de dias. Linhas 
em preto indicam a tendência linear e a polinomial de 2ª ordem. 



 
 Na ocorrência de dias consecutivos sem chuva (Figura 3) 
observa-se que a média decadal entre as estações indica o predo-
mínio de dias secos entre junho a setembro na década de 1960, 
com média de 51 dias secos. A década de 1970 foi a que teve 
menor número com dias secos, 38; em seguida há um aumento 
progressivo para 44 e 47 dias secos nas décadas de 1980 e 1990, 
seguido de uma certa estabilização nos anos 2000, com cerca de 
45 consecutivos sem chuva. Como a década de 1960 foi a com 
maior número de dias sem chuva, em média, a tendência linear 
predominante do período é ligeiramente negativa, porém não che-
ga a ser de 1 dia por década (cerca de 0,8 dia/ década).

 Ao analisar-se a média da mediana decadal dos dias sem 
chuva das estações, percebe-se mais claramente a tendência po-
sitiva de recorrência dos dias sem chuva no norte do Estado de 
São Paulo, sobretudo ocorrida entre as décadas de 1970 e 1990, 
de maneira mais intensa durante a década de 1990. A tendência 
linear é de 1,23 dia por década; ou seja, um aumento de cerca de 
5 dias. A análise da mediana detecta especialmente a freqüên-
ciade ocorrência da série dos dias sem chuva, ou seja, houve um 
predomínio e aumento muito significativo dos dias sem chuva nas 
décadas recentes. Entretanto, quando se compara os valores mais 
recentes dadécada de 2000 com os valores ocorridos na década de 
1960, observa-se relativa igualdade.

 Com auxílio da tendência polinomial de 2ª ordem obser-
va-se que há uma tendência de aumento nas últimas décadas. A 
análise mais detalhada indica que a partir da década de 1970, por-
tanto nos últimos 40 anos, há uma tendência positiva, um aumento 
no número de dias consecutivos sem chuva, com auge ocorrido nos 
anos da década recente de 1990.

 Recentemente, Butt et.al (2011), em estudo observacional 
sobre o impacto do desmatamento no início da estação chuvosa so-
bre Rondônia, concluíram que um início tardio da estação chuvosa 
pode ser resultado de mudanças no uso da terra, e este sinal pode 
se reforçar no futuro: as atuais tendências de atraso podem ser da 
ordem de 0,6 dia por ano, de modo que, após 30 anos de desma-
tamento, o início da estação chuvosa é esperado começar com 18 
dias de retardamento.De maneira similar, os resultados aqui inves-
tigados sugerem que houve aumento na freqüência dos dias secos 
sobre o NNESP, área que teve forte alteração na cobertura de solo 
e na atividade agrícola nas décadas recentes.

Dias consecutivos sem chuva e a relação com os índices oceânicos

 

Figura 4 - Número de dias consecutivos sem chuva a cada ano, entre os meses de 
junho e setembro, nas estações do NNESP. O número de dias no eixo y representa 
o valor médio entre a média e mediana. No eixo y, estão representados os anos 
de 1961 a 2010.
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 Na Figura 4 observa-se o número de dias consecutivos 
sem chuva a cada ano, entre os meses de junho a setembro, nas es-
tações do NNESP, entre os anos de 1961 a 2010.Foi realizada a or-
denação e,como resultado, se obteve os 8anosmais secos do perío-
dode 50 anos de estudo: 1988, 1985, 1963, 1961,1994,1975,2007 
e 1999. Observa-se que dois anos ocorreram na década de 1960; 1 
na década de 1970; 2 na década de 1980; 2 na década de 1990 e 1 
na década de 2000. Através de compostos destes anos mais secos 
foi possível detectar:

 1) O padrão mais destacado quando se observa mais de-
talhadamente a América do Sul é que existe uma ampla área de 
anomalia negativa de chuvas no Brasil, em uma região que vai do 
centro-leste da Amazônia, passa entre São Paulo e o norte do Esta-
do do Rio Grande do Sul e acaba chegando ao Oceano Atlântico;

 2) As anomalias de vento anticiclônicas que são observa-
das em médios níveis da atmosfera (500 hPa), em altos (200hPa) e 
em baixos níveis (850 hPa), indicam a estrutura barotrópica equi-
valente do sistema sobre o centro e o sul do Brasil (alta pressão 
em toda coluna da troposfera, especialmente em altos e médios 
níveis) com características típicas de bloqueio atmosférico. Este 
sistema meteorológico provoca subsidência na coluna atmosféri-
ca (movimento descendente), diminuição da umidade do ar e, por 
conseguinte inibe as chuvas. Com maior radiação solar disponível, 
provoca aumento das temperaturas em superfície (sobretudo as 
máximas) e acaba por acelerar a evaporação na época de inverno;

 3) Os padrões de TSM dos compostos referentes aos anos 
com dias prolongados sem chuva indicam predomínio das anoma-
lias negativas no Pacífico Leste e Central, com temperaturas ligei-
ramente negativas no Atlântico Sul, entre as latitudes de 15ºS e 
45ºS. Próximo da Península Antártica, há um núcleo frio negativo, 
que também aparece próximo à região da Linha Internacional de 

Data. Ao norte da Península Antártica há uma transição das águas 
mais quentes para as águas ligeiramente mais frias observadas en-
tre a costa do Uruguai e do Brasil. 

cOnclusões

 Através de séries temporais observacionais de tempera-
tura e precipitação, e de variáveis e índices oceânicos e atmosfé-
ricos da re-análise, foi investigada a variabilidade climática das 
décadas recentes entre os anos de 1961 a 2010, na região norte-
nordeste do Estado de São Paulo. Ficou nítido que as tempera-
turas(sobretudo as mínimas) sofreram uma considerável elevação 
entre as décadas de 1960 e 2000, com tendência linear positiva da 
temperatura máxima, de 0,06ºC/ década, valor inferior ao conside-
rável aumento da mínima de 0,22ºC/ década. Por outro lado, um 
importante resultado se refere à modulação das temperaturas de 
acordo com a variabilidade Interdecadal do Pacífico (PDO) e, es-
pecialmente, da Oscilação Multidecadal do Atlântico (AMO). Ob-
serva-se que depois da mudança para a fase negativa da PDO e da 
fase positiva da AMO (anos de 1998 e 1995, respectivamente), as 
séries de temperatura mínima e máxima mensal do norte-nordeste 
do Estado de São Paulo se apresentam praticamente estabilizadas, 
até mesmo com ligeira tendência de diminuição a partir da década 
de 2000. As temperaturas mínimas mais baixas mensais ocorrem 
preferencialmente nos anos em que os índices oceânicos estão, em 
sua maioria, com valores neutros ou ligeiramente frios. Em relação 
à TSM 3.4 observou-se uma tendência mais favorável à neutrali-
dade, ou seja, em anos mais frios não há tendência de ocorrência 
nem de El Niño nem de La Niña.

 Detectou-se uma tendência de aumento na freqüência dos 
dias secos nas últimas décadas. A análise mais detalhada indica 
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que a partir da década de 1970, portanto nos últimos 40 anos, há 
uma tendência positiva, um aumento no número de dias consecu-
tivos sem chuva, com auge ocorrido nos anos da década de 1990. 
Entretanto, ressalta-se que na década de 1960 houve maior inci-
dência na intensidade de dias secos.

 Os padrões de TSM dos compostos referentes aos anos 
com dias prolongados sem chuva indicaram anomalias negativas 
no Pacífico Leste e Central, com temperaturas ligeiramente negati-
vas no Atlântico Sul, entre as latitudes de 15ºS e 45ºS. Identificou-
se um aumento na freqüência (não na intensidade) dos dias secos 
sobre o NNESP.

 Sob o ponto de vista das Políticas Públicas relacionadas 
aos resultados aqui obtidos pode-se dizer:

 1) O aumento mais significativo das temperaturas míni-
mas sugere a ocorrência de noites e madrugadas mais quentes nas 
cidades de pequeno e médio porte aqui investigadas;

 2) a tendência de estabilização recente das temperaturas 
deve ser melhor investigada e medidas de ação em escala regional 
também devem ser consideradas, tais como o controle do desmata-
mento em pequenas e médias cidades;

 3) O aumento na freqüênciade ocorrência dos dias secos 
deve ser levado em consideração no planejamento estratégico das 
culturas e atividades agrícolas.

 Os estudos acerca dos padrões oceânicos e atmosféricos 
em relação ao incremento do período seco de inverno,e da varia-
bilidade das chuvas e temperaturas, agregaram esforços no enten-
dimento dos aspectos locais e regionais climáticos do NNESP. Foi 
possível avançar no entendimento de alguns mecanismos de con-

trole das variações climáticas dentro do contexto regional e global, 
o que representa um avanço científico e uma contribuição para a 
sociedade, no sentido de dar apoio à detecção de condições extre-
mas de frio, calor e estiagens. 
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Resumo

Desde o final da década de 1980, 
no Brasil, em alguns municípios 
têm sido implementados progra-
mas de coleta seletiva de resíduos 
sólidos urbanos pelo poder público 
municipal, em parceria com orga-
nizações de catadores. Torna-se 
importante olhar para esses progra-
mas como parte de políticas públi-
cas, enfatizando sua continuidade 
administrativa e metas. Nesse sen-
tido, o objetivo da pesquisa é estu-
dar como se deram a elaboração e a 
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Abstract

Since last 1980, in Brazil, municipal 
programs of selective waste collection 
have been implemented by munici-
pal power in partnership with waste 
pickers organizations. It is important 
to look at programs of selective waste 
collection as part of policy, empha-
sizing their administrative continuity 
and objectives. The objective of this 
work is to study how were formulation 
and implementation of Santo André’s 
program of selective waste collection, 
in 1998, and how it has been making 

implementação do programa de co-
leta seletiva do município de Santo 
André, em 1998, e como vem sen-
do feito seu monitoramento e ava-
liação nos anos posteriores, até o 
ano de 2011. Para isso foi utilizada 
a abordagem de policycycle, que 
considera a política pública como 
um ciclo deliberativo, constituído 
por vários estágios, formando um 
processo dinâmico e de aprendi-
zagem. Foi possível constatar que 
o programa de coleta seletiva foi 
elaborado com objetivo de atender 
toda a população urbana do muni-
cípio; em seguida, implementou-se 
o programa, colocando-se em prá-
tica as ações planejadas, no en-
tanto, até o momento, não há ações 
de monitoramento e avaliação do 
programa, que poderiam produzir 
aprendizagem administrativa. Em 
relação às cooperativas de cata-
dores, o índice de recuperação de 
materiais recicláveis é baixo, o nú-
mero de catadores vem diminuindo 
e o índice de rejeito é alto. Por ou-
tro lado, as cooperativas garantem 
aos catadores renda maior que em 
suas ocupações anteriores, estabi-
lidade e inclusão. 
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reciclagem; catador de materiais 
recicláveis; cooperativa de tria-
gem; Santo André (SP).

your monitoring and evaluation in 
the following years, until 2011. For 
this reason it was used policy cy-
cle approach, that considers policy 
as a deliberative cycle, formed by 
several steps, constituting a dy-
namic and learning process. It was 
possible to notice that program of 
selective waste collection was for-
mulated with the objective to cover 
all urban population; it was imple-
mented, putting planned actions 
into practice, but there are no mon-
itoring and evaluation, that would 
produce administrative learning. 
Concerning cooperatives, recycla-
bles recovery rate is low, mem-
bers of cooperatives number has 
decreased and refuse rate is high. 
In the other hand, the cooperatives 
guarantee to their members bigger 
income than in former occupa-
tions, stability and inclusion. 
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Introdução 

O processo de ocupação da terra pelo homem vem sendo 
acompanhado pela geração de resíduos sólidos, que tem relação 
estreita com a produção do homem em sociedade. Ao longo do 
tempo, com o desenvolvimento industrial, as características dos 
resíduos sólidos vêm sendo alteradas, principalmente durabilida-
de e volume (RODRIGUES, 1998).  

A produção de resíduos sólidos está aumentando, como 
fruto do modelo atual de produção e consumo, tomando dimensões 
preocupantes. Como exemplo, pode-se citar que entre 1992 e 2000 
o crescimento populacional foi de 16,4% no Brasil, enquanto a 
geração de resíduos sólidos domiciliares aumentou 49%, ou seja, 
três vezes mais que o aumento da população (BESEN, 2006).

Dessa maneira, realizar a gestão dos resíduos sólidos re-
quer cada vez mais esforços, pois sua quantidade está aumentando 
e os grandes espaços para disposição final adequada (aterros sani-
tários) próximos aos centros geradores estão se esgotando, tornan-
do necessária a utilização de locais distantes dos grandes centros 
urbanos para dispor os resíduos.

Como parte da gestão municipal de resíduos sólidos, desde 
1989, programas municipais de coleta seletiva de resíduos sólidos 
urbanos vêm sendo implementados pelo poder público municipal, 
desviando materiais recicláveis da disposição final em aterros sa-
nitários e encaminhando-os para o mercado reciclador.

 Considera-se que analisar a gestão de resíduos sólidos é 
muito importante, pois se trata de uma temática sobre a qual as 
políticas públicas desenvolvidas podem promover mudanças nos 
hábitos e nas atitudes dos cidadãos, com o objetivo de diminuir a 
degradação ambiental. Não há outro caso que possibilite tão clara-
mente o estabelecimento de vínculos entre a atividade humana e 

o meio ambiente quanto a maneira como uma sociedade trata dos 
resíduos que produz (JACOBI, 2006).

Assim, no presente trabalho, que resulta de dissertação 
de Mestrado defendida em 2011 no PROCAM/IEE/USP intitulada 
“Programa municipal de coleta seletiva de resíduos sólidos urba-
nos em Santo André – SP: um estudo a partir do ciclo da política 
(policy cycle)”, será aprofundado o estudo do programa municipal 
de coleta seletiva de Santo André – SP, que desde 2000 atende 
a 100% da área urbana do município com coleta seletiva porta 
a porta e mantém parceria com duas cooperativas de catadores: 
Coopcicla e Coop Cidade Limpa.

O objetivo desta pesquisa foi de estudar como se deram a 
elaboração e a implementação do programa de coleta seletiva do 
município de Santo André, em 1998, e como vem sendo feito seu 
monitoramento e avaliação nos anos posteriores, até o ano de 2011. 

O levantamento de dados para a pesquisa foi realizado em 
três etapas: revisão bibliográfica e documental; pesquisa na heme-
roteca do Centro de Referência em Saneamento Ambiental de San-
to André e pesquisa de campo. Em relação à pesquisa de campo, 
foram realizadas visitas técnicas, com registros escritos e registros 
fotográficos, às duas centrais de triagem de materiais recicláveis. 
Também foram obtidos dados em entrevistas qualitativas semi-es-
truturadas e em questionários quantitativos, em 2010 e 20111. 

  Após o levantamento de dados, foi realizada sua sistema-
tização e análise, construindo o ciclo da política pública de coleta 
seletiva (elaboração, implementação, monitoramento e avaliação), 
incluindo as iniciativas do poder público, o funcionamento das 

1. Os questionários foram aplicados em agosto de 2011. Responderam ao questio-
nário praticamente todos os cooperados (estavam ausentes apenas 8 cooperados). 
A pesquisadora fazia as perguntas e anotava as respostas em formulário padroni-
zado. Optou-se pelo consentimento oral dos participantes.
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centrais de triagem e o perfil socioeconômico dos catadores vincu-
lados ao programa de coleta seletiva. 

ESTUDO DA POLÍTICA PÚBLICA A PARTIR DO POLICY CYCLE

A política pública pode ser considerada como um ramo da 
ciência política para entender como e por que os governos optam 
por determinadas ações. Trata-se de um campo do conhecimento 
que busca colocar o governo em ação e também analisar essa ação, 
propondo mudanças em seu rumo, quando necessário (SOUZA, 
2006).

Segundo Saravia (2007), a política pública é um sistema 
de decisões públicas que visa ações ou omissões, preventivas ou 
corretivas, com o objetivo de manter ou modificar a realidade de 
um ou vários setores da vida social, por meio da definição de es-
tratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para 
atingir os objetivos estabelecidos.

 De acordo com Labra (1999), a análise de uma política 
pública é um campo complexo, dinâmico e mutante, que exige um 
conjunto de conhecimentos teóricos somados a dados empíricos 
suficientes para entender e explicar o que fazem os governos, como 
e por que o fazem.

Não existe definição única e nem melhor sobre o que vem 
a ser política pública (SOUZA, 2006). E também não se dispõe de 
modelos consensuais para estudar o processo de produção de uma 
política, mas há várias correntes de pensamento ou abordagens 
que contribuem para esta tarefa (LABRA, 1999). Nesse sentido, 
é importante esclarecer que, no presente trabalho, será utilizada a 
abordagem de policy cycle para estudar o programa municipal de 
coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos de Santo André - SP.

O ciclo da política pública (ou policy cycle) é uma tipo-
logia que considera a política pública como um ciclo deliberativo, 
constituído por vários estágios, formando um processo dinâmico 
e de aprendizagem (SOUZA, 2006). Tradicionalmente, o ciclo da 
política pública costuma ser dividido nas fases de: formulação, im-
plementação e controle dos impactos das políticas (monitoramento 
e avaliação) (FREY, 2000).

Uma divisão mais sofisticada pode ser considerada, pri-
vilegiando o ponto de vista analítico (FREY, 2000), a saber: per-
cepção e definição de problemas; agenda-setting; elaboração de 
programas e decisão; implementação de políticas e avaliação de 
políticas.

Na primeira etapa, de percepção e definição de problemas, 
o interesse é entender como, entre um campo vasto para ação polí-
tica, alguns temas vão se tornando apropriados para um tratamento 
político, gerando um policy cycle. Frequentemente, a mídia e ou-
tras formas de comunicação política e social contribuem para que 
um problema peculiar passe a ser visto com relevância política. 

Nesse sentido, Dye (2008) considera que a decisão sobre 
quais serão os problemas é até mais importante do que decidir 
quais serão as soluções.

Na etapa de agenda-setting (estabelecimento da pauta) 
ocorre a definição sobre se o tema efetivamente será incluído na 
pauta política, será excluído da pauta ou adiado. 

 Kingdon (2007) concebe a agenda como sendo a lista de 
temas ou problemas que são alvo, em determinado momento, de 
séria atenção tanto por parte das autoridades governamentais como 
de pessoas fora do governo, mas associadas às autoridades.
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pressionado a fazer alguma coisa, sendo que a opinião pública in-
fluencia bastante.

Na etapa de elaboração de programas e decisão escolhe-se 
a mais apropriada entre as várias alternativas de ação em relação 
aos assuntos da agenda política. Antes da decisão é comum que 
ocorram conflitos e acordos entre atores influentes na política e na 
administração. 

Dye (2008) considera que a formulação da política é o de-
senvolvimento de alternativas políticas para lidar com os proble-
mas da agenda pública. Silva e Melo (2000) complementam que 
na fase de formulação são definidas não só as metas, mas também 
os recursos e o horizonte temporal da atividade de planejamento.

A etapa de implementação de políticas corresponde à exe-
cução de atividades que permitem que as ações sejam colocadas 
em prática para que se alcancem metas definidas no processo de 
formulação de políticas (SILVA; MELO, 2000). Trata-se do con-
junto de ações destinado a atingir os objetivos estabelecidos pela 
política. É a colocação da política em prática, é a sua realização. 
Essa etapa inclui o estudo dos obstáculos, que costumam se opor 
à transformação dos enunciados em resultados (SARAVIA, 2007).

Na etapa de avaliação de políticas os programas já imple-
mentados são analisados em relação a seus impactos efetivos. Os 
efeitos indesejados são procurados para que gerem um aprendizado 
a ser colocado em prática em ações e programas futuros. Dye 
(2008) entende que nessa fase é importante checar se a políti-
ca está alcançando as metas pretendidas, seja quanto aos custos, 
quanto aos efeitos, quanto à sociedade.

 É importante citar que os modelos para estudar como 
as políticas são feitas consideram uma série de passos, que vão 
ocorrendo um em seguida ao outro. No mundo real, porém, nem 

sempre ocorre assim, sendo que esses passos podem ir ocorrendo 
simultaneamente (até mesmo um passo prejudicando algum outro) 
e também são influenciados por agentes de pressão (DYE, 2008).

Frey (2000) concorda com essa visão, considerando que, 
de acordo com o modelo de policy cycle, a resolução de um pro-
blema político consiste em uma sequência de passos. Na prática, 
porém, os atores envolvidos não ficam presos a essa sequência. 
O processo político é muito mais interativo e complexo do que o 
modelo pode propor. O controle de impactos, por exemplo, não 
deve ser realizado somente ao final do processo político, mas 
deve acompanhar todas as suas fases, conduzindo a adaptações 
permanentes e a uma reformulação contínua da política. Dessa 
maneira, os processos de aprendizagem política e administrativa 
seriam encontrados em todas as fases do ciclo político.

 Apesar do modelo de policy cycle considerar o processo 
político de maneira idealizada, diferente do que ocorre na prática, 
isso não significa que o modelo seja inadequado para explicar es-
ses processos. Esse fato apenas chama a atenção para seu caráter 
como instrumento de análise: este oferece um quadro de referência 
para a análise processual (FREY, 2000). 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM SANTO ANDRÉ - 
SP

Santo André está localizado na Região Metropolitana de 
São Paulo, sendo um dos municípios que compõem a Região do 
ABC ou a Sub-Região Sudeste da Região Metropolitana. Sua área 
territorial se estende por 174 Km2, sendo que 55% desta área (108 
Km2) se encontram em área ambientalmente protegida, compon-
do a Área de Proteção aos Mananciais da Bacia Hidrográfica da 
Represa Billings (96 Km2) e a vertente da Serra do Mar (12 Km2), 
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área envoltória do tombamento do Parque Estadual da Serra do 
Mar. Os demais 66 Km2 pertencem à Bacia Hidrográfica do Rio Ta-
manduateí, onde se concentram as principais atividades urbanas e 
industriais do município (SANTO ANDRÉ, 2008). Sua população 
é de 676.407 habitantes (IBGE, 2010), dos quais cerca de 31.111 
residem na área de proteção aos mananciais. 

 O gerenciamento dos resíduos sólidos em Santo André é 
integrado ao saneamento ambiental e administrado pelo SEMASA 
(Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). O 
conceito de saneamento ambiental, nesse contexto, engloba abas-
tecimento de água; coleta de esgoto; drenagem de águas pluviais; 
coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos. 

No ano de 1997, o Município de Santo André começou a 
implementar sua Política Integrada de Gestão de Resíduos Sólidos, 
que envolve redução, reaproveitamento e reciclagem de resíduos 
sólidos, seu tratamento e disposição final de forma adequada. Há 
também a preocupação com a inclusão social e o desenvolvimento 
econômico do mercado de resíduos sólidos (OLIVEIRA; MILANI, 
2003).

 O Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi 
viabilizado a partir do Plano de Governo 1997/2000, com diretri-
zes ambientais, de desenvolvimento econômico e participação po-
pular, e também a partir da cobrança de taxas e tarifas de serviços 
de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos e de 
varrição (BESEN, 2006).

As atividades de coleta seletiva foram colocadas em práti-
ca com os objetivos de: diminuir a quantidade de materiais envia-
dos ao aterro sanitário, prolongando, assim, sua vida útil; melhorar 
a qualidade de vida da população e gerar trabalho e renda a partir 
da venda dos materiais recicláveis (SEMASA, 2009).

Santo André iniciou a coleta seletiva porta a porta de ma-
teriais recicláveis em maio de 1998. O projeto piloto inicial ocor-
reu na Vila Pires e foram realizadas atividades de divulgação do 
projeto e de sensibilização para que os moradores separassem os 
recicláveis. Monitores chegaram a percorrer casa a casa divulgan-
do o projeto e o resultado foi um índice alto de participação por 
parte dos moradores (BAILÃO, s/d).

Em 1999, houve uma organização de trabalhadores autô-
nomos para triar, reaproveitar e comercializar os materiais reciclá-
veis, dando origem à Cooperativa de Reciclagem de Santo André 
– Coopcicla. No ano 2000 foi implantado o Programa de Coleta 
Comunitária, a partir do qual 75 moradores dos núcleos, desem-
pregados, foram selecionados para o serviço de coleta porta a porta 
e triagem do material reciclável para a comercialização, dando ori-
gem à Cooperativa de Coleta e Limpeza Urbana – a Coop Cidade 
Limpa (OLIVEIRA; MILANI, 2003). 

 A coleta seletiva porta a porta avançou gradativamente 
para 60% dos domicílios do município em 1999 e em abril de 
2000 todos os domicílios da área urbana do município passaram a 
ser atendidos pela coleta seletiva porta a porta.

 Atualmente, os materiais encaminhados para a coleta se-
letiva são levados para as centrais de triagem de Santo André, que 
separam o material para posterior venda. Nas centrais é realizada 
triagem em esteiras, estocagem e comercialização dos materiais 
recicláveis. Nas centrais de triagem atuam as cooperativas, Coop-
cicla e Coop Cidade Limpa. Os cooperados fazem parte de grupos 
de indivíduos excluídos socialmente, como dependentes químicos, 
desempregados de longa data, portadores de deficiência física, 
analfabetos e com idade fora de aceitação no mercado de trabalho 
(OLIVEIRA; GANDOLPHO; MILANI, s/d). 
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 De acordo com os coordenadores das cooperativas2, há em 
Santo André 108 catadores que atuam nas cooperativas Coopcicla 
e Coop Cidade Limpa3, que são parceiras da Prefeitura no progra-
ma de coleta seletiva. A retirada média mensal por cooperado é 
de R$ 600,004. Para calcular o valor da retirada, nas duas coope-
rativas, o dinheiro arrecadado com a venda dos materiais, após o 
pagamento das despesas, é dividido igualitariamente pelas horas 
trabalhadas. Um panorama sobre as cooperativas é apresentado no 
Quadro 1. 

Quadro 1: Panorama sobre as cooperativas Coopcicla e Coop Cidade Limpa - 
2010

Coopcicla Coop Cidade Limpa
Número de 
cooperados

74, sendo 44 mulhe-
res

34, sendo 22 mulheres

Turnos de tra-
balho

7h às 17h 8h às 17h

Quantidade de 
material / mês

400 toneladas 150-200 toneladas

Porcentagem 
de rejeito

30%-40% 30%-40%

Renda média R$ 700,00 R$ 550,00
Atividades que 
realiza

Triagem e comer-
cialização dos ma-
teriais

Triagem e comerciali-
zação dos materiais

Materiais co-
mercializados

Plástico, vidro, pa-
pel, papelão, metais

Plástico, vidro, papel, 
papelão, metais

2.  Em entrevista realizada em setembro de 2010.
3. Além dos catadores vinculados ao programa municipal de coleta seletiva, es-
tima-se que existam 2000 pessoas vivendo da coleta seletiva informal em Santo 
André. E não há programas municipais específicos para incluir os catadores au-
tônomos (GUTBERLET; BAEDER, 2008).
4. O que corresponde a, aproximadamente, 1 salário mínimo.

Equipamentos 1 balança – própria

2 prensas – próprias

3 esteiras – Prefei-
tura

2 computadores – 
próprios

1 balança – própria

2 prensas – próprias

1 esteira – própria 

1 computador – pró-
prio 

Fundação 1999 2000
Parceria com a 
Prefeitura

O terreno e alguns 
equipamentos são 
da Prefeitura e a 
Prefeitura encami-
nha o material reci-
clável para a coope-
rativa

O terreno é da Pre-
feitura e a Prefeitura 
encaminha o material 
reciclável para a coo-
perativa

Outras parce-
rias

Não tem Não tem

Fonte: Cornieri, 2011, p. 94

A seguir são apresentados parâmetros importantes em re-
lação ao programa de coleta seletiva, a saber: número de coopera-
dos, renda, índice de recuperação de materiais recicláveis, índice 
de rejeito e custos.

O Gráfico 1 apresenta a evolução do número de coopera-
dos nas cooperativas Coopcicla e Coop Cidade Limpa:
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Gráfico 1: Evolução do número de cooperados na Coopcicla e Coop Cidade Limpa 
- Santo André - 1999 a 2011 

Fonte: Cornieri, 2011, p. 95 

De acordo com o Gráfico 1, nota-se que a Coopcicla man-
teve, praticamente, seu número de cooperados estável, enquanto 
na Coop Cidade Limpa houve diminuição contínua no número de 
cooperados, sendo que em 2010 o número de cooperados era me-
nor que a metade do número apresentado em 2007.

Um dos fatores relacionados à diminuição do número de 
cooperados foi a crise econômica global ocorrida nos anos de 2008 
e 2009, que provocou queda na renda dos catadores, pois o valor 
pago pelos materiais recicláveis caiu drasticamente.

 O Gráfico 2 apresenta a evolução na renda dos catadores 
de materiais recicláveis vinculados ao programa de coleta seletiva, 
entre os anos de 2001 e 2011.

 Verifica-se que a renda mensal dos catadores caiu drasti-
camente entre os anos de 2001 e 2003. Nos anos seguintes, entre 
2003 e 2010, teve crescimento contínuo, mas em 2011 diminuiu 
novamente. Destaca-se que, nos anos seguintes, a renda média dos 
catadores não voltou ao patamar observado em 2001.

 Entre 2010 e 2011, um dos fatores que explicam a queda 
na renda foi um incêndio ocorrido nas instalações da Coopcicla, 
cujos catadores passaram a trabalhar em outro galpão, com menos 
equipamentos e em período reduzido, obtendo rendas menores.

Gráfico 2: Renda dos catadores da Coopcicla e Coop Cidade Limpa - Santo André 
- 2001 a 2011

Fonte: Cornieri, 2011, p. 97

 



Gráfico 1: Evolução do número de cooperados na Coopcicla e Coop Cidade Limpa 
- Santo André - 1999 a 2011 

Fonte: Cornieri, 2011, p. 95 

De acordo com o Gráfico 1, nota-se que a Coopcicla man-
teve, praticamente, seu número de cooperados estável, enquanto 
na Coop Cidade Limpa houve diminuição contínua no número de 
cooperados, sendo que em 2010 o número de cooperados era me-
nor que a metade do número apresentado em 2007.

Um dos fatores relacionados à diminuição do número de 
cooperados foi a crise econômica global ocorrida nos anos de 2008 
e 2009, que provocou queda na renda dos catadores, pois o valor 
pago pelos materiais recicláveis caiu drasticamente.

 O Gráfico 2 apresenta a evolução na renda dos catadores 
de materiais recicláveis vinculados ao programa de coleta seletiva, 
entre os anos de 2001 e 2011.

 Verifica-se que a renda mensal dos catadores caiu drasti-
camente entre os anos de 2001 e 2003. Nos anos seguintes, entre 
2003 e 2010, teve crescimento contínuo, mas em 2011 diminuiu 
novamente. Destaca-se que, nos anos seguintes, a renda média dos 
catadores não voltou ao patamar observado em 2001.

 Entre 2010 e 2011, um dos fatores que explicam a queda 
na renda foi um incêndio ocorrido nas instalações da Coopcicla, 
cujos catadores passaram a trabalhar em outro galpão, com menos 
equipamentos e em período reduzido, obtendo rendas menores.

Gráfico 2: Renda dos catadores da Coopcicla e Coop Cidade Limpa - Santo André 
- 2001 a 2011

Fonte: Cornieri, 2011, p. 97

 



 Em relação às quantidades de resíduos sólidos, são reco-
lhidas, em média, 700 toneladas/dia ou 18.000 toneladas/mês de 
resíduos sólidos na coleta regular. Na coleta seletiva, foram reco-
lhidas, no ano de 2010, em média, 727 toneladas de resíduos por 
mês. Os recicláveis são provenientes de entrega voluntária, coleta 
porta a porta, estações de coleta e grandes geradores. O índice de 
recuperação de materiais recicláveis (IRMR)5 é de 2,7%.

 O Gráfico 3 apresenta a variação na quantidade de mate-
riais encaminhados para o programa municipal de coleta seletiva, 
entre os anos de 2001 e 2010.

Gráfico 3: Coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos em Santo André – 2001 a 
2010 

Fonte: Cornieri, 2011, p. 101

5  IRMR =  [(quantidade MR coletada – quantidade de rejeito) x 100] / 
[(quantidade total de RSCD coletada + quantidade MR coletada)]

 É possível perceber que após o ano de 2001 houve 
diminuição na quantidade de materiais encaminhados para 
a coleta seletiva, sendo que somente em 2006 a quantidade de 
materiais começou a aumentar.

 Cabe ressaltar que se verifica uma situação grave em re-
lação à quantidade de materiais encaminhados para a coleta sele-
tiva, pois nos anos de 2009 e 2010 essa quantidade nem mesmo 
volta a ser a mesma coletada em 2001. Um agravante é que nesse 
período (quase 10 anos) a geração de resíduos sólidos urbanos au-
mentou, mas a coleta seletiva não conseguiu nem voltar à quanti-
dade coletada em 2001, o que em porcentagem (em relação ao total 
de resíduos sólidos urbanos) representaria em 2010 bem menos 
que em 2001.

 Uma possibilidade é que a quantidade de materiais reco-
lhidos pela coleta seletiva tenha diminuído devido à falta de ações 
de monitoramento do programa. No início da coleta seletiva, houve 
maior divulgação do programa e projetos de educação ambiental, 
mas essas ações não foram mantidas ao longo do tempo, contri-
buindo para a diminuição da quantidade de materiais encaminha-
dos à coleta seletiva.

 O índice de rejeito (informado) na coleta seletiva é de 
30%, mas acredita-se que essa porcentagem seja maior. De acor-
do com dados divulgados pelo SEMASA (2010), em 2009 foram 
coletadas 8.433 toneladas de recicláveis e foram comercializadas 
pelas cooperativas apenas 2.816 toneladas. Ou seja, apenas 33% 
dos resíduos secos coletados foram comercializados pelas coope-
rativas, indicando que o índice de rejeito pode estar em torno de 
67%.

 Nesse sentido, Ribeiro et al. (2009), em pesquisa sobre a 
coleta seletiva na Região Metropolitana de São Paulo, apontaram 
que o índice de rejeito em Santo André era muito alto, correspon-
dendo a 50%.
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 Em relação aos custos (informados no ano de 2010), pela 
coleta regular de resíduos sólidos pagava-se R$ 78,50 por tonela-
da, segundo contrato com empresa, que presta serviços de coleta 
regular de resíduos sólidos, coleta seletiva e operação do aterro. O 
custo da disposição final dos resíduos sólidos no aterro São Jorge 
(em Santo André – SP) era de R$ 25,07 por tonelada. O custo 
da disposição final dos resíduos sólidos no aterro sanitário Lara 
(em Mauá – SP), que estava sendo usado na época da coleta de 
dados, não pôde ser informado. O custo da coleta seletiva formal, 
em 2010, era de R$ 65.239,11 por mês, o que corresponde a R$ 
89,74 por tonelada. É possível perceber que o custo da coleta se-
letiva por tonelada (R$ 89,74) está bem próximo do valor da coleta 
regular (R$ 78,50). 

Sobre este fato, Demajorovic, Besen e Rathsam (2004) já 
haviam destacado que Santo André igualara contratualmente o 
custo da coleta seletiva ao da coleta regular, contrariando, assim, o 
argumento de que o custo de programas de coleta seletiva é neces-
sariamente muito maior que o da coleta regular, o que inviabiliza-
ria sua implementação em municípios brasileiros.

 De maneira resumida, sobre as condições de trabalho, po-
de-se dizer que as cooperativas de Santo André garantem aos cata-
dores renda maior que em suas ocupações anteriores; estabilidade, 
pois as ocupações anteriores dos cooperados eram, de modo geral, 
temporárias e instáveis, e inclusão, já que os cooperados sentiam 
que não eram aceitos no mercado de trabalho (devido à idade mais 
avançada, peso acima daquele considerado ideal, por estar desem-
pregado durante longo período ou por dependência química) e fo-
ram aceitos na cooperativa. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do trabalho foi estudar como se deram a elabo-
ração e posta em ação do programa de coleta seletiva do município 
de Santo André, em 1998, e como tem sido feito seu monitoramen-
to e avaliação nos anos posteriores, até o ano de 2011. 

É possível perceber que desde o término da implementa-
ção do programa de coleta seletiva em Santo André, em 2000, mu-
danças significativas, atualizações, correções de rumo não foram 
colocadas em prática. Apesar de ser um dos primeiros programas 
municipais de coleta seletiva do país a atender 100% da área ur-
bana, os resultados alcançados mostram que não há eficiência. A 
começar pela quantidade de resíduos encaminhados para a coleta 
seletiva: 727 toneladas, em média, por mês (o que corresponde a 
um índice de recuperação de materiais recicláveis de 3%), o que é 
uma quantidade muito pequena. Dessa maneira, poucos resíduos 
são desviados do aterro sanitário e pouca “matéria prima” é enca-
minhada para os catadores.  

Além da quantidade de resíduos encaminhados para a co-
leta seletiva ser pequena, a taxa de rejeitos é muito alta, o que 
demonstra que a separação na fonte, pelos munícipes, não é reali-
zada de maneira adequada. O material que chega às cooperativas, 
proveniente da coleta seletiva, tem quase que as mesmas caracte-
rísticas que os resíduos sólidos domiciliares, o “lixo comum”. 

Caso o programa de coleta seletiva fosse mais incentiva-
do e divulgado, a quantidade de recicláveis coletados aumentaria, 
oferecendo condições para que as cooperativas abrissem mais pos-
tos de trabalho. De acordo com os dados mostrados pela presente 
pesquisa, no entanto, o número de catadores nas cooperativas está 
diminuindo continuamente, principalmente na Coop Cidade Lim-
pa, o que representa um sinal de alerta em relação ao programa.
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Mesmo com as fragilidades em relação ao programa de co-
leta seletiva, foi possível perceber que as cooperativas garantem 
inclusão, trabalho estável e rendas maiores em relação às ocupa-
ções anteriores dos cooperados. 

A coleta seletiva formal de resíduos sólidos urbanos em 
parceria com organizações de catadores apresenta-se como uma 
atividade com importância ambiental, social e econômica. Mas 
para que alcance eficiência é necessário que seja gerenciada como 
política pública, com estabelecimento de metas e monitoramento/
avaliação para verificar se estão sendo alcançadas. 

Como conclusão, não se considera como satisfatório um 
programa municipal de coleta seletiva que existe há mais de 10 
anos, e que dispõe de coleta porta a porta em 100% de sua área 
urbana, pontos de entrega voluntária, estações de coleta seletiva 
consiga desviar menos de 3% dos resíduos sólidos urbanos do ater-
ro sanitário. Nesse sentido, faz-se necessário mudar o paradigma: 
ter coleta seletiva não significa só oferecer o serviço, é necessário 
“coletar seletivamente”, a partir de políticas públicas que alcan-
cem eficiência. 
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Resumo

O artigo versa sobre a 
busca, por parte de cientistas da 
Europa, da América do Norte e 
do Brasil, em descobrir os motivos 
pelos quais a cobertura jornalísti-
ca sobre a temática ambiental nos 
meios de comunicação apresenta 
um comportamento de altos e bai-
xos ao longo dos anos. No Brasil, 
tal comportamento foi observado 
a partir da análise de 15 anos de 
cobertura jornalística sobre a te-
mática da poluição do solo por 
resíduos, por meio de pesquisa 
quali-quantitativa realizada em 
textos publicados em dois jornais 
de abrangência nacional. Esta re-
flexão, que envolve a revisão bi-
bliográfica internacional, é parte 
de um estudo aprofundado que re-
sultou na tese de doutorado “A co-
bertura jornalística sobre poluição 
do solo por resíduos: uma análise 
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RefeRencial teóRico-metodológico

A pesquisa estabeleceu conexões entre a sociologia am-
biental, a comunicação social e as ciências ambientais ao longo do 
tempo. Para isso, definiu uma série de métodos e técnicas capazes 
de balizar o debate, visando reduzir subjetividades e torná-lo con-
sistente.

Por tratar-se de um exercício de interdisciplinaridade, 
optou-se pelo uso de multimeios (ADORNO, 1994), para evitar 
as interferências subjetivas. Seguiu-se a orientação de Lopes 
(2005), quanto a assumir a metodologia como um sistema interno 
de opções do sujeito-investigador, e trabalhou-se com a triangula-
ção, promovendo a complementaridade dos métodos qualitativos 
e quantitativos na compreensão da realidade social (MINAYO & 
SANCHES, 1993).

Este artigo é resultado de Tese de Doutorado defendida no 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universi-
dade de São Paulo em 2012, intitulada “A cobertura jornalística 
sobre poluição do solo por resíduos: uma análise da produção dos 
jornais O Estado de S.Paulo e Folha de S.Paulo da Rio-92 a 2007”. 
No estudo, se analisou a cobertura jornalística sobre a temática 
ambiental ao longo de 15 anos, a partir do conteúdo publicado em 
dois relevantes jornais de circulação nacional – a Folha de S.Paulo 
e O Estado de S.Paulo. O objetivo foi o de analisar a recepção de 
notícias ambientais, por parte de jornalistas e cientistas, com a 
finalidade de propor alternativas e caminhos para que a cobertura 
integre a visão sistêmica1 e transversal preconizada pelo jornalis-
mo ambiental2.

O embrião teórico do estudo foi a perspectiva construcio-
nista3 do sociólogo ambiental John Hannigan (1995 e 2009).1

1. A pesquisadora (então doutoranda) realizou doutorado-sanduíche de seis me-
ses em Newcastle, no Reino Unido, em 2011, com bolsa concedida pela CAPES. 
Naquela oportunidade, fez uma revisão bibliográfica internacional, que possibi-

A complexidade da temática ambiental envolvendo a po-
luição do solo por resíduos é um dos recortes de um processo de 
complexificação de toda a sociedade contemporânea (MORIN, 
2000 e 2005) e da sociedade de risco (BECK, 1992 e 2009). Oc-
távio Ianni assegura que vivemos em uma época em que os meios 
de comunicação são fundamentais na vida dos indivíduos e das 
coletividades, povos e nações da sociedade global (IANNI, 1994).

A sociedade contemporânea encontra-se diante de um dos 
maiores desafios da civilização. O modelo econômico vigente, que 
trouxe a sociedade até o século XXI, tendo por base o crescimento 
e o consumo progressivos, agora coloca em risco a própria sobrevi-
vência da espécie humana no planeta (IPCC, 2007).

Diante dessa complexidade do mundo, e da crise ambien-
tal sem precedentes que ameaça as condições de vida na Terra, 
faz-se necessária a construção de um novo paradigma civilizacio-
nal, que envolve a construção de uma governança global4, assim 
como o resgate de valores como cooperação e solidariedade, em 
detrimento do individualismo e do consumo desenfreado que mar-
caram os últimos séculos, desde a revolução industrial (Leonardo 
Boff5, 2012).

Relevância da mídia na construção das questões ambientais

Para dar conta desses desafios e contribuir efetivamen-
te para a busca por soluções, a mídia tem um papel relevante e 
também a obrigação de exercer a sua função social (HANNIGAN, 
1995 e 2009) na construção de um novo conhecimento, de uma 
nova forma de pensar a realidade.
litou o acesso aos originais de diversas referências mencionadas por Hannigan. 
A experiência contribuiu para a construção do referencial teórico e possibilitou o 
estabelecimento de conexões entre pesquisas desenvolvidas na Europa, na Amé-
rica do Norte e no Brasil.
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Isso representa um desafio, pois envolve, ao mesmo tempo, 
repensar a dupla lógica que envolve o funcionamento das mídias 
de informação (entendidas aqui como imprensa, rádio e televisão), 
qual sejam, a lógica econômica e a lógica simbólica.

Verifica-se a prática histórica das instituições midiáticas 
pela manutenção do status quo sob a ótica da lógica econômica, 
fazendo com que “todo organismo de informação aja como uma 
empresa. Tem por finalidade fabricar um produto que se define 
pelo lugar que ocupa no mercado de troca dos bens de consumo”, 
ou seja, a incorporação, na perspectiva da notícia como produto, 
dos meios tecnológicos acionados para fabricá-la. Já a lógica sim-
bólica, “faz com que todo o organismo de informação tenha por 
vocação participar da construção da opinião pública” (CHARAU-
DEAU, 2010).

A mídia contribuiu no estabelecimento de uma abertura 
psicológica para a mudança das populações do campo para as ci-
dades (HANNIGAN, 1995). Os meios de comunicação foram par-
ticularmente retratados como encorajadores de um senso de ‘em-
patia’ – “da habilidade de imaginar mudança em se colocando no 
lugar daqueles que, na sociedade, estavam engajados em desem-
penhar papéis (como, por exemplo, um líder social) ao invés do seu 
próprio papel” (HANNIGAN, 2009: 19).

 A cobertura jornalística sobre as questões ambientais, 
na perspectiva do construcionismo social, está intimamente rela-
cionada à maneira como o meio ambiente e a natureza vão sendo 
concebidos socialmente ao longo da história e acaba por refletir os 
discursos ambientais construídos nos diferentes momentos históri-
cos (HANNIGAN, 2009: 61).

 Seguindo por essa lógica, é possível inferir que os meios 
de comunicação de massa enfrentam, assim como a sociedade 
contemporânea em geral, uma crise decorrente da complexificação 
das relações entre a sociedade e o meio ambiente. A mídia é dire-
tamente afetada pelas incertezas científicas diante de tão comple-
xos problemas ambientais, cujos argumentos estão em debate nas 
arenas sociais globais. Esse é o caso, por exemplo, das mudanças 
climáticas” (VIANNA, 2012).

 

dificuldades com mudanças são históRicas na mídia

Uma das constatações da pesquisa foi a de que as difi-
culdades da imprensa em acompanhar as mudanças de discurso 
envolvendo a relação entre ambiente e sociedade não são novas no 
contexto internacional (VIANNA, 2012). Pelo contrário, a temá-
tica vêm sendo identificada e analisada em pesquisas científicas 
norte-americanas desde o surgimento do movimento ambientalista 
moderno, na década de 1960.

Schoenfeld et al. (1979), por exemplo, identificaram a difi-
culdade que os primeiros repórteres ambientais norte-americanos 
enfrentaram, nas décadas de 1960 e 1970, para reconhecer o am-
bientalismo como um tópico separado da conservação. O princípio 
central do ambientalismo, por sua vez, de que ‘tudo está conectado 
a tudo mais’, pareceu difícil de ser alcançado em termos jornalís-
ticos, principalmente nos dilemas e nas interconexões envolvendo 
energia, economia e meio ambiente (SCHOENFELD et. al., 1979: 
42 e HANNIGAN, 2009: 125).

A revisão permitiu identificar, também, que  pesquisa-
dores europeus, norte-americanos e brasileiros ainda buscam um 
modelo que consiga explicar, de forma satisfatória, como e por que 
determinados problemas ambientais conseguem ganhar projeção e 
destaque na mídia e na atenção do público – a ponto de provocar 
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respostas institucionais e resultar em políticas públicas –, enquan-
to outros caem no esquecimento (VIANNA, 2012).

Além disso, pode-se constatar que existe uma busca por 
modelos capazes de identificar quais seriam os componentes e os 
mecanismos necessários para que determinada questão ambiental 
continue em alta tanto no radar da imprensa quanto no interesse 
do público pelo tempo necessário até que se efetive uma real solu-
ção para o problema nas arenas públicas do debate (HANNIGAN, 
2009; LESTER, 2010; HANSEN, 2011).

Pode-se supor que a falta de respostas às questões acima 
está mais ligada à complexidade do tema do que à falta de esforços 
na busca por respostas, uma vez que esta temática é pesquisada 
desde meados dos anos 1970, quando a cobertura jornalística so-
bre as questões ambientais ganhou maior relevância na mídia da 
Grã-Bretanha e dos países da América do Norte (VIANNA, 2012). 
Considera-se que a imagem vista da lua, em 1969, da chamada 
‘Espaçonave Terra’, foi um marco, pois forneceu uma poderosa me-
táfora com a qual se emoldurou a mensagem ambiental da época 
(SCHOENFELD et al., 1979: 43).

Desde então, os altos e baixos do interesse e da temática 
ambiental na cobertura jornalística foram temas de diversos pes-
quisadores (DOWNS, 1972; PARLOUR & SCHATZOW, 1978; 
EINSIEDEL E COUGHLAN, 1993; HANNIGAN, 1995 e 2009; 
ANDERSON, 1997; LESTER, 2010).

Lester (2010), ao analisar a cobertura ambiental ao longo 
do tempo, identificou que a mesma é marcada por alguns “bons 
anos” para o meio ambiente na mídia. Nesses períodos, a questão 
ganha maior visibilidade, porém, depois, perde espaço e proje-
ção. Ainda como resultado da pesquisa, é possível observar que, 
quando determinado assunto consegue ultrapassar a barreira de 
desinteresse e transforma-se em uma questão ambiental coberta 

pela mídia, ele permanece sendo repercutido por um tempo, antes 
de cair no esquecimento (LESTER, 2010).

Embora o cenário ainda envolva a falta de respostas defi-
nitivas, existe uma percepção dos pesquisadores como Hannigan 
(2009) e Lester (2010) de que qualquer modelo que busque expli-
car os altos e baixos da cobertura ambiental na mídia devem evitar 
apresentar esse processo como sendo algo “linear, organizado ou 
sequencial”, pois isso seria incorrer em uma simplificação dema-
siada (SOLESBURY, 1976; LESTER, 2010).

Os altos e baixos na mídia brasileira

A pesquisa buscou confirmar se a flutuação da preocu-
pação ambiental ao longo do tempo na arena pública de debate 
(HANNIGAN, 1995; DOWNS, 1972) está refletida na cobertura 
jornalística sobre a temática da poluição do solo por resíduos no 
Brasil, considerando que a mídia – assim como a ciência – tem um 
papel importante na “formulação de riscos ambientais, conheci-
mento, crises e soluções” (HANNIGAN, 1995: 11).

Na tese de doutoramento, foram analisados 557 textos jor-
nalísticos publicados nos jornais O Estado de SãoPaulo e Folha de 
SãoPaulo no período de quinze anos, compreendido entre 1992 – 
ano da Rio-92 – e 2007. Os textos foram selecionados a partir de 
busca, realizada presencialmente e também on-line, nos arquivos 
físicos e eletrônicos dos dois jornais. Para a seleção dos textos, 
foram utilizados os seguintes descritores: resíduos, área(s) conta-
minada(s); poluição; lixo; lixões. Todos os dados apresentados a 
seguir referem-se a resultados obtidos na tese.

É possível constatar uma flutuação no número de textos 
publicados ao longo dos anos em ambos os jornais analisados, no 
que tange à cobertura sobre o tema poluição do solo por resíduos.
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Gráfico 2.1. – Distribuição dos textos ao longo do tempo, no geral e por jornal. 
Fonte: (VIANNA, 2012).

O que mais chama a atenção no Gráfico 2.1. é a expressiva 
quantidade de textos registrados no ano de 2001, na comparação 
com os outros 14 anos analisados. Tal pico de interesse foi verifi-
cado nos dois jornais. Em uma análise qualitativa do conteúdo, foi 
possível identificar que, naquele ano, foram divulgados e/ou des-
cobertos três grandes casos de poluição por resíduos industriais, 
conforme descritos abaixo:

1) Recanto dos Pássaros – A contaminação do solo e da 
água subterrânea em decorrência das atividades da 
empresa Shell, no bairro Recanto dos Pássaros, em 
Paulínia, no interior de São Paulo;
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2) Barão de Mauá – A presença de gás metano e de ou-
tras substâncias tóxicas no subsolo do condomínio 
Residencial Barão de Mauá; na cidade de Mauá, na 
Grande São Paulo. O condomínio foi construído em 
área ocupada por um antigo lixão da empresa Cofap;

3) Aterro Mantovani – A contaminação do solo e da água 
subterrânea em decorrência de resíduos industriais 
perigosos dispostos inadequadamente em uma área 
conhecida como Aterro Mantovani, em Santo Antônio 
da Posse, no interior paulista.

Os três casos, que já eram de conhecimento das autorida-
des públicas havia pelo menos um ano, chegaram ao conhecimento 
da imprensa em 2001, sendo transformados em notícia e sendo 
levados ao conhecimento do público.

O caso do Aterro Mantovani, por exemplo, resultou em 33 
textos publicados nos dois jornais, entre 07 de junho de 2001 e 25 
de junho de 2006, sendo 29 deles veiculados ao longo de 2001.

Já a contaminação, pela Shell, no bairro Recanto dos Pás-
saros, em Paulínia, motivou 69 publicações, entre fevereiro de 
2001 e julho de 2004, sendo que a enorme maioria – 63 delas – foi 
publicada em 2001.

Por fim, o caso Barão de Mauá resultou na publicação de 
39 textos. O tema apareceu na mídia, pela primeira vez, em maté-
rias publicadas concomitantemente, no dia 17 de agosto de 2001, 
pela Folha de S.Paulo e pelo O Estado de S.Paulo. Isso ocorreu 
por que o caso foi revelado pelos órgãos públicos durante uma 
entrevista coletiva realizada pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente de São Paulo e pela Cetesb (Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo), no dia 16 de agosto daquele ano.
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Em 2002, outro caso ganhou visibilidade e ampla reper-
cussão na mídia: o da contaminação, pela Shell, do solo e da água 
subterrânea no bairro Vila Carioca, no distrito do Ipiranga, zona 
sul da capital paulista. Ele foi descoberto a partir das fontes e do 
jornalismo investigativo da repórter Mariana Viveiros, e publicado 
em um ‘furo’6 de reportagem da Folha de S.Paulo intitulado “Con-
taminação ameaça 30 mil em São Paulo” (VIVEIROS, 2002).

A divulgação do caso, que também era de conhecimento 
das autoridades havia pelo menos nove anos, resultou na publi-
cação de outros 37 textos, sendo 30 na Folha de S.Paulo e outros 
sete no jornal O Estado de S.Paulo. A última matéria foi veiculada 
no dia 21 de junho de 2006. Do total, 29 textos foram publicados 
em 2002.

cobeRtuRa joRnalística ainda é fRagmentada e buRocRática

A partir de uma análise de conteúdo e do discurso dos tex-
tos referentes aos casos mencionados acima, é possível corroborar 
algumas premissas que nortearam a tese.

1ª) A cobertura jornalística praticada pela grande impren-
sa brasileira sobre as questões ambientais ainda está pautada, sal-
vo exceções, em fatos específicos, fragmentados e desconectados 
entre si, muitas vezes divulgados por órgãos oficiais, e com viés de 
alarde e sensacionalismo, como observou o professor Wilson da 
Costa Bueno (BUENO, 2008).

2ª) Os altos e baixos (ups and downs) para a cobertura 
ambiental na mídia internacional, identificados em pesquisas rea-
lizadas a partir da década de 1970 na Europa e nos Estados Uni-
dos e apontados por Lester (2010: 43), foram verificados também 
na cobertura jornalística sobre a poluição do solo por resíduos nos 
jornais Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo ao longo dos 15 
anos analisados neste estudo.

3ª) No processo de construção de um problema ambiental 
na mídia, como observou Lester (2010), depois que um determina-
do tema ou caso específico consegue se destacar na maré de infor-
mações e virar notícia, verifica-se que ele (o problema ambiental) 
permanece em destaque na mídia, tendo seus desdobramentos 
acompanhados por um tempo antes de cair novamente no esqueci-
mento. Isso se confirmou em todos os casos temáticos mencionados 
anteriormente.

4ª) Órgãos públicos como a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente de São Paulo, no caso Barão de Mauá, e o Ministério Pú-
blico de São Paulo, no caso da Shell na Vila Carioca, assumiram o 
papel de argumentadores primários e promotores ambientais (EN-
LOE, 1975), usando estratégias para atrair a atenção e legitimar os 
argumentos para a construção dos problemas ambientais, conforme 
previsto na etapa de ‘apresentação dos argumentos’ (HANNIGAN, 
2009: 108). Tal etapa requer maior participação dos meios de co-
municação, que atuam como coadjuvantes de um processo maior.

Também alguns critérios definidos por Enloe (1975) como 
características essenciais para que determinado evento seja “cons-
truído” como um problema ambiental foram observados nos textos 
analisados: o estímulo à atenção da mídia; o envolvimento de pelo 
menos um braço do governo; a demanda por uma decisão governa-
mental; a não ocorrência única e emocional; e o fato de o evento 
estar relacionado com interesses pessoais de um grande número de 
cidadãos (HANNIGAN, 2009: 110).

A análise aponta que a cobertura jornalística brasileira 
sobre a temática ambiental da poluição do solo por disposição ina-
dequada de resíduos apresenta, em parte, o mesmo comportamento 
verificado por cientistas do Reino Unido e dos Estados Unidos na 
cobertura jornalística daqueles países.
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Tal fenômeno desperta uma série de questionamentos que 
estão ainda sem respostas, envolvendo, por exemplo, a busca por 
um melhor entendimento do fenômeno que Lester chama de ‘vo-
latilidade’ do interesse público nas questões ambientais. Pesqui-
sadores buscam compreender porque e como o público se liga e 
se desliga tão rapidamente desses assuntos (LESTER, 2010: 44).

A mídia e os atores políticos teriam provocado uma exaus-
tão dos respectivos casos junto ao público em geral? Ou teriam, 
eles próprios, desistido de seguir adiante com o debate? A mí-
dia teria falhado na busca por novos elementos e informações que 
mantivessem aceso o interesse público sobre as questões ambien-
tais mencionadas nos casos específicos? Ou os temas teriam se 
esgotado por eles próprios?

Cobertura das mudanças climáticas como fonte de respostas

Talvez as respostas para essas e outras tantas indagações 
repousem em uma análise mais aprofundada sobre a cobertura jor-
nalística do fenômeno global das mudanças climáticas. Esse tema, 
ao contrário do que ocorreu com os casos específicos de poluição 
do solo por resíduos no Brasil apresentados na tese, manteve-se 
em alta por muitos anos nos cenários internacional e brasileiro, 
como apontam pesquisas realizadas em diferentes países.

Isso tem sido verificado em pautas relacionadas direta e 
indiretamente às mudanças climáticas, tanto as que incluem ques-
tões energéticas, desmatamento, queimadas, quanto outras mais 
amplas, que discutem possíveis soluções, efeitos e consequências, 
responsabilidades individuais e compartilhadas, ações e caminhos 
futuros correlacionados ao tema.

Estão contidos aí temas intrinsecamente transversais, 
como a transição mundial para uma economia verde7 e a neces-

sidade de um rearranjo institucional para a criação de uma go-
vernança global voltada à sustentabilidade. Não por acaso, foram 
esses os principais temas da agenda de discussões da Rio+20 – 
Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Susten-
tável –, realizada no Rio de Janeiro, em junho de 2012, 20 anos 
após a Rio-92.

No Brasil, houve um “salto apreciável no número de ma-
térias publicadas pelos diários brasileiros sobre mudanças climá-
ticas”. A constatação foi feita pelo estudo ‘Mudanças climáticas 
na imprensa brasileira: uma análise comparativa de 50 jornais nos 
períodos: julho de 2005 a junho de 2007; julho de 2007 a dezem-
bro de 2008’, realizado pela Agência de Notícias dos Direitos da 
Infância (ANDI), com o apoio da Embaixada Britânica no Brasil.

Esse fenômeno foi observado a partir do segundo trimestre 
de 2006, mas, principalmente, ao longo dos seis primeiros meses 
de 2007. O incremento na cobertura jornalística foi atribuído a 
uma sucessão de acontecimentos com forte apelo midiático. Entre 
eles, pode-se destacar o lançamento do Relatório Stern, em outu-
bro de 2006; a estréia, em novembro de 2006, do filme Uma Ver-
dade Inconveniente, de Al Gore; o lançamento, ao longo de 2007, 
de três relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças do 
Clima (IPCC, na sigla em inglês); e a concessão, também em 2007, 
do prêmio Nobel da Paz a Al Gore e ao IPCC. Em 2008, observou-
se uma redução no número de notícias publicadas sobre mudanças 
climáticas, com uma tendência de estabilização (ANDI, 2009).

No contexto internacional, a flutuação da cobertura am-
biental na mídia ao longo dos anos é analisada há pelo menos 40 
anos, bem como a flutuação do interesse sobre os temas ambien-
tais nas arenas públicas de debate (HANNIGAN, 2009; LESTER, 
2010).
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Modelos desenvolvidos originalmente para verificar como 
a competição entre problemas sociais ocorria na arena pública do 
debate (HILGARTNER & BOSK, 1988) passaram a ser aplicados 
e adaptados para contribuir em análises sobre como os problemas 
ambientais competiam entre si pela atenção pública (LESTER, 
2010: 47). Inicialmente, tais modelos foram analisados frente a 
temas como energia nuclear e camada de ozônio, e mais tarde, 
passaram a ser usados também para verificar questões relativas às 
mudanças climáticas.

Nos cenários europeu e norte-americano, principalmente 
nos Estados Unidos, algumas mudanças de ventos na escalada da 
cobertura sobre mudanças climáticas – que fora identificada desde 
o início dos anos 2000 (BOYKOFF e BOYKOFF, 2004) e vinha se 
mostrando firme ao longo dos anos – começaram a ser sentidas em 
2010 (VIANNA, 2012).

Tal redução da cobertura foi percebida por um sistema de 
monitoramento mensal de textos jornalísticos sobre mudanças cli-
máticas ou aquecimento global desenvolvido pelos pesquisadores 
Boykoff e Mansfield (2008). O sistema monitora os textos jornalís-
ticos publicados em 50 jornais de 20 países distribuídos por seis 
continentes.

O Gráfico 3.1., desenvolvido pelos dois pesquisadores, foi 
cedido pelo The Center for Science and Technology Policy Re-
search (CSTPR), uma instituição da Universidade de Colorado-
-Boulder, nos Estados Unidos, da qual Maxwell Boykoff é membro 
integrante (CSTPR, 2011).

O monitoramento, que teve início em 2000, em jornais dos 
Estados Unidos, do Reino Unido e da Índia, incorporou jornais de 
outras partes do mundo em 2004, “funcionando como uma espécie 
de termômetro da cobertura sobre mudanças climáticas na mídia 
internacional” (VIANNA, 2012).

“É importante ressaltar que nenhum jornal brasileiro in-
tegra o monitoramento. No grupo América do Sul/África, o único 
jornal representante da América do Sul é o ‘Clarin’, da Argentina. 
Já a África do Sul é representada por outros dois periódicos, ambos 
com viés econômico: Business Day e The Financial Mail. Talvez o 
perfil dos jornais selecionados contribua para compreender, pelo 
menos em parte, a razão pela qual a curva da cobertura jornalísti-
ca da América do Sul/África teve um comportamento diferenciado 
na comparação com as coberturas jornalísticas sobre mudanças 
climáticas verificadas em outros continentes. Isso fica claro ao se 
analisar um pico de matérias, publicadas em 2009. Ele é verifi-
cado em todos os continentes, exceto na América do Sul/África” 
(VIANNA, 2012: 125).

A publicação do gráfico tem por objetivo contribuir para 
contextualizar o debate sobre as oscilações da cobertura jornalísti-
ca sobre questões ambientais ao longo do tempo. Não cabe, neste 
artigo, a busca por respostas aos critérios de escolha dos periódi-
cos analisados. Esse gráfico foi apresentado, pela primeira vez, 
em um evento paralelo à 14ª Conferência das Partes da ONU, em 
Poznan, na Polônia, em 2008 (CSTPR, 2011).

 

Gráfico 3.1. – Cobertura jornalística mundial sobre mudanças climáticas ou 
aquecimento global – 2004 a 2011. Fonte: CSTPR, 2011.
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consideRações finais 

Ainda será necessário o desenvolvimento de novas pes-
quisas que deem conta de explicar por qual razão esses argumen-
tos ambientais – representados por esses casos de poluição indus-
trial ainda não solucionados – aparentemente bem construídos, de 
acordo com critérios identificados em experiências bem-sucedidas 
apontadas por pesquisadores do construcionismo ambiental (HAN-
NIGAN, 2009), acabaram por cair em uma maré de esquecimento.

Entretanto, algumas pistas identificadas neste artigo pos-
sibilitam indicações de caminho para pesquisas futuras. Pode-se 
apreender, diante dos dados apresentados, que as questões am-
bientais que se tornaram notícias e ganharam visibilidade na im-
prensa foram motivadas, em sua maioria, por divulgação de dados 
por parte de órgãos públicos e fontes oficiais, como o caso da Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, que divulgou 
para a imprensa o caso Barão de Mauá, em 2001.

É possível, com base nesta informação, também inferir 
que os meios de comunicação ainda atuam em um papel de 
coadjuvantes no processo de ‘apresentação dos argumentos’ 
ambientais (Hannigan, 2009), e que o jornalismo investigativo tem 
sido substituído por uma cobertura jornalística burocrática e fac-
tual, presa às divulgações de fontes oficiais.

Diante da importância dos meios de comunicação para a 
construção social dos problemas ambientais, apontada por Hanni-
gan (2009), é possível concluir que a mídia ainda não está conse-
guindo cumprir a sua função social diante da crise global enfren-
tada pela humanidade na contemporaneidade. 
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notas explicativas

(Endnotes)

1  Por visão sistêmica entende-se: “uma rede de fenômenos 
interligados que interagem e se comunicam o tempo todo. Enxer-
gar sistemicamente significa perceber essa teia infinita de rela-
ções que emprestam sentido aos temas ambientais” (TRIGUEIRO, 
2006).

2  O jornalista que pretende compreender este planeta me-
gadiverso não pode simplesmente ter um olhar superficial sobre 
a realidade. Deve compreender suas interfaces e sua cadeia de 
sequências” (MARCONDES, 2005). 

3  De acordo com a perspectiva construcionista em Hanni-
gan (1995 e 2009), a construção dos problemas ambientais está 
relacionada à percepção de tais problemas por parte da sociedade, 
em uma visão da natureza sob a perspectiva cultural e social.  Para 
o autor, a ciência e os meios de comunicação social são institui-
ções detentoras de papéis sociais relevantes no processo de formu-
lação dos riscos ambientais (VIANNA, 2012).

4  Governança global. Definição: Diz respeito ao quadro ins-
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as necessidades da geração presente e das futuras, de tal forma 
que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacida-
de de regeneração, reprodução e coevolução” (BOFF, 2012 p.107).

6  [Expressão comum no jargão jornalístico]. Definição: In-
formação importante e correta que apenas um veículo de comuni-
cação divulga. [...] A busca do furo não dispensa o cuidado com a 
qualidade e a quantidade das informações publicadas cotidiana-
mente (FOLHA DE S.PAULO, 2000).
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RESUMO

O objetivo da pesquisa foi analisar 
os principais fatores determinantes 
para que os conselhos gestores de 
Unidades de Conservação (UC) 
contribuam para a emergência de 
processos de aprendizagem social e 
para a ocorrência de mudanças na 
dinâmica territorial relacionadas 
aos objetivos sociais e ecológicos 
das UC. O estudo apoiou-se nos 
casos do Parque Estadual Xixová-
Japuí e da Área de Proteção 
Ambiental Marinha Litoral 
Centro, unidades localizadas na 
Baixada Santista, estado de São 
Paulo, e inseridas em uma matriz 
altamente urbanizada, envolvendo 
diversos interesses e desafios à 
gestão. A análise dos conselhos 
permitiu identificar as principais 
características dos processos de 
surgimento e funcionamento das 
arenas, verificando que tanto o 
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Introdução e justIfIcatIva

 A inserção da participação social na gestão das políticas 
públicas é algo recente no Brasil e está associada ao movimento 
de democratização da sociedade. Fruto da efervescência dos movi-
mentos sociais que marcou a segunda metade da década de 1980, 
a profusão de conselhos gestores é considerada uma das mais im-
portantes inovações institucionais das políticas públicas no Brasil 
democrático (GOHN, 2001).

 No caso das Unidades de Conservação (UC), a participa-
ção da sociedade nos processos de gestão territorial é considerada, 
pelo menos retoricamente, premissa fundamental para a conser-
vação da biodiversidade, seja em áreas de proteção integral ou de 
uso sustentável dos recursos naturais. No Brasil, o Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conservação (SNUC) prevê instrumentos de 
participação por meio de consultas públicas, nos conselhos gesto-
res e durante a elaboração de planos de manejo.

 De fato, a ampliação dos espaços de discussão pública é 
uma inovação institucional que pode contribuir significativamente 
para a democratização das políticas públicas, já que abre espaço 
para a manifestação de interesses de segmentos que até então es-
tavam excluídos dos processos de gestão.

 Por outro lado, a simples existência dos conselhos, mesmo 
que amparada em legislação específica, não garante o rompimento 
imediato da inércia institucional na qual repousa grande parte das 
práticas de gestão pública. Alguns estudos enfatizam ainda a pre-
cariedade da participação social nessas novas organizações, bem 
como as dificuldades em estabelecer a legitimidade dos interesses 
envolvidos (DRYZEK, 2004) e sua frequente submissão a poderes 
locais dominantes (ABRAMOVAY, 2001).

 

 Ainda que tenham aumentado significativamente os estu-
dos sobre participação social em espaços colegiados de discussão 
e deliberação, são ainda recentes aqueles relacionados à utiliza-
ção desses mecanismos voltados à conservação da biodiversidade, 
como é o caso dos conselhos gestores nas unidades de conserva-
ção.

 Apesar da afirmação, ao mesmo tempo em que os estudos 
são esparsos, verifica-se um crescimento dos esforços em estabe-
lecer estratégias de co-gestão dos recursos naturais, e particular-
mente em áreas protegidas, que garantam a participação dos atores 
envolvidos. Justificada por expectativas como: maior eficiência, 
equidade, justiça etc., a gestão compartilhada tem se colocado 
como uma alternativa de solução para os casos de manejo dos usos 
da biodiversidade.

 Esse fato é verificado no Brasil e, particularmente no Es-
tado de São Paulo, pela crescente expansão de UC que demandam 
uma ampla participação da sociedade, como nas de uso direto, 
exemplificado pelas Áreas de Proteção Ambiental, Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável e Reservas Extrativistas, sobre as 
quais existem poucas informações sobre como garantir a co-gestão 
em ambientes frágeis como de Mata Atlântica. Além disso, órgãos 
como o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria do Meio Am-
biente do Estado de São Paulo têm despendido cada vez mais es-
forços no entendimento, desenvolvimento e normatização de con-
ceitos como gestão compartilhada, participação, manejo etc. Ao 
mesmo tempo, a comunidade científica brasileira tem demonstrado 
preocupação na compreensão das dimensões humanas relaciona-
das à conservação da biodiversidade (JOLY et al, 2010).

 Considerando essa perspectiva, diante da importância e 
atualidade do tema exposto, formulou-se a seguinte pergunta de 
pesquisa: quais os principais fatores determinantes para que, no 
âmbito dos Conselhos Gestores de Unidades de Conservação, 
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tenham lugar processos de aprendizagem social que contribuam 
para alcançar os objetivos sociais e ecológicos das UC? 

 A hipótese central construída é que os principais fatores 
que condicionam a emergência de processos de aprendizagem so-
cial no âmbito dos conselhos gestores de UC dizem respeito ao 
estabelecimento de regras claras para a seleção de representantes 
da sociedade civil e à adoção de procedimentos técnicos, que faci-
litem a participação dos conselheiros nos processos de discussão e 
tomada de decisão sobre o futuro da gestão da UC.

 Para responder a pergunta formulada, a pesquisa reuniu 
elementos teóricos e empíricos que permitiram melhor compreen-
der onde estão inseridos esses mecanismos de participação social 
para a gestão de unidades de conservação e que tem se dissemina-
do por todo o território brasileiro.

 O objetivo geral deste texto, resultado da dissertação 
de Mestrado “Desafios e perspectivas da participação social nos 
conselhos gestores de duas Unidades de Conservação na Baixada 
Santista do Estado de São Paulo” apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM), da Universidade 
de São Paulo, em 2012, foi analisar as condições necessárias e os 
fatores determinantes para que os conselhos gestores de unida-
des de conservação contribuam para a emergência de processos de 
aprendizagem social e para a ocorrência de mudanças na dinâmica 
territorial relacionadas aos objetivos sociais e ecológicos das UC.

 Os objetivos específicos foram (a) compreender os efei-
tos das ações dos conselhos gestores de UC de proteção integral 
e uso direto no que concerne à participação social e a gestão dos 
territórios, como o estabelecimento de inovações, sejam elas mu-
danças de comportamento, tomada de consciência e de envolvi-
mento, além de efeitos como regras, acordos e planos de gestão; 
(b) analisar o desenho institucional e o estabelecimento de regras 

e procedimentos na dinâmica dessas plataformas multi-atores; 
(c) compreender as relações estabelecidas para a emergência da 
aprendizagem social entre os atores envolvidos com os conselhos.

Marco conceItual da PesquIsa

 A revisão bibliográfica da dissertação que deu origem 
ao presente artigo traz uma apresentação do contexto em que os 
conselhos gestores de UC emergiram no Estado de São Paulo e 
no Brasil. A partir de elementos da teoria da formação de agenda 
governamental de Kingdon (2003) e de conceitos da ciência política, 
aspectos da política pública de criação de conselhos gestores de 
unidades de conservação são apresentados para situar o leitor no 
contexto da política de estadual de conservação, destacando o lugar 
institucional destes mecanismos. São apresentadas informações 
que indicam como a política foi implementada e difundida pelo 
Estado. Discute- se a possibilidade do surgimento de agendas 
trans-escalares bem como os aspectos associados à instabilidade 
dos conselhos em virtude das decisões políticas tomadas pelo 
órgão gestor. 

 Esse processo reaparece na agenda estadual a partir de 
2006, com a criação do Sistema Estadual de Florestas. Porém com 
as contribuições da teoria da formação de agendas indicamos que 
as experiências de gestão participativa das UC no estado de São 
Paulo surgiram na década de 90, com o Projeto de Preservação da 
Mata Atlântica e a criação dos comitês de apoio à gestão, precursor 
dessa iniciativa.

 Dessa forma, concluí-se que os conselhos gestores de 
UC não apareceram como uma solução inovadora, mas foram o 
resultado de trajetórias e mudanças institucionais na Secretaria 
de Meio Ambiente do Estado de São Paulo que colocaram essas 



tenham lugar processos de aprendizagem social que contribuam 
para alcançar os objetivos sociais e ecológicos das UC? 

 A hipótese central construída é que os principais fatores 
que condicionam a emergência de processos de aprendizagem so-
cial no âmbito dos conselhos gestores de UC dizem respeito ao 
estabelecimento de regras claras para a seleção de representantes 
da sociedade civil e à adoção de procedimentos técnicos, que faci-
litem a participação dos conselheiros nos processos de discussão e 
tomada de decisão sobre o futuro da gestão da UC.

 Para responder a pergunta formulada, a pesquisa reuniu 
elementos teóricos e empíricos que permitiram melhor compreen-
der onde estão inseridos esses mecanismos de participação social 
para a gestão de unidades de conservação e que tem se dissemina-
do por todo o território brasileiro.

 O objetivo geral deste texto, resultado da dissertação 
de Mestrado “Desafios e perspectivas da participação social nos 
conselhos gestores de duas Unidades de Conservação na Baixada 
Santista do Estado de São Paulo” apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM), da Universidade 
de São Paulo, em 2012, foi analisar as condições necessárias e os 
fatores determinantes para que os conselhos gestores de unida-
des de conservação contribuam para a emergência de processos de 
aprendizagem social e para a ocorrência de mudanças na dinâmica 
territorial relacionadas aos objetivos sociais e ecológicos das UC.

 Os objetivos específicos foram (a) compreender os efei-
tos das ações dos conselhos gestores de UC de proteção integral 
e uso direto no que concerne à participação social e a gestão dos 
territórios, como o estabelecimento de inovações, sejam elas mu-
danças de comportamento, tomada de consciência e de envolvi-
mento, além de efeitos como regras, acordos e planos de gestão; 
(b) analisar o desenho institucional e o estabelecimento de regras 

e procedimentos na dinâmica dessas plataformas multi-atores; 
(c) compreender as relações estabelecidas para a emergência da 
aprendizagem social entre os atores envolvidos com os conselhos.

Marco conceItual da PesquIsa

 A revisão bibliográfica da dissertação que deu origem 
ao presente artigo traz uma apresentação do contexto em que os 
conselhos gestores de UC emergiram no Estado de São Paulo e 
no Brasil. A partir de elementos da teoria da formação de agenda 
governamental de Kingdon (2003) e de conceitos da ciência política, 
aspectos da política pública de criação de conselhos gestores de 
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institucional destes mecanismos. São apresentadas informações 
que indicam como a política foi implementada e difundida pelo 
Estado. Discute- se a possibilidade do surgimento de agendas 
trans-escalares bem como os aspectos associados à instabilidade 
dos conselhos em virtude das decisões políticas tomadas pelo 
órgão gestor. 

 Esse processo reaparece na agenda estadual a partir de 
2006, com a criação do Sistema Estadual de Florestas. Porém com 
as contribuições da teoria da formação de agendas indicamos que 
as experiências de gestão participativa das UC no estado de São 
Paulo surgiram na década de 90, com o Projeto de Preservação da 
Mata Atlântica e a criação dos comitês de apoio à gestão, precursor 
dessa iniciativa.

 Dessa forma, concluí-se que os conselhos gestores de 
UC não apareceram como uma solução inovadora, mas foram o 
resultado de trajetórias e mudanças institucionais na Secretaria 
de Meio Ambiente do Estado de São Paulo que colocaram essas 



plataformas na agenda do governo novamente. Além disso, a 
exigência legal colocada pelo SNUC, apoiada pela interpretação 
de indicadores e feedbacks de ações do governo favoreceram a 
manutenção dos conselhos na agenda, ainda que a análise temporal 
não permita afirmar como isso ocorrerá.

 Verifica-se que a política de participação nas UC do 
estado de São Paulo possuiu características do tipo incremental, 
pois foi construída em um processo permanente, sofrendo avanços 
e retrocessos. Esse processo formatou um modelo de conselho que 
serviu como a solução para um problema antigo das UC paulistas.

Na dissertação se descreve o processo histórico de 
surgimento dos conselhos gestores no âmbito das políticas públicas e 
sua relação com os temas ligados à conservação ambiental. Também 
se relacionam algumas das principais teorias sobre democracia 
com o funcionamento e limitações dos conselhos gestores. No caso 
das Unidades de Conservação, a abordagem traz uma relação das 
principais limitações e desafios que a literatura tem destacado. 
Tendo como foco de análise o referencial de que os usuários de um 
dado recurso comum seriam incapazes de estabelecer regras entre 
si para manejá-lo de modo sustentável, apresenta-se as ideias de 
Hardin (1968) sobre a Tragédia dos Comuns. Para o autor, cada 
usuário, isoladamente, buscaria explorar ao máximo o recurso 
em seu próprio benefício, desconsiderando os demais usuários e 
causando o desequilíbrio do sistema. Nesse sentido ele aponta 
como saídas para o dilema dois sentidos opostos: a privatização 
dos recursos, definindo claramente os direitos de propriedade; ou 
o controle por uma terceira parte, em geral o Estado, que define e 
impõe as regras que regulam o uso.

Discute-se, no entanto, que essa ideia tem sido contraposta 
por vários autores, com grande destaque para os trabalhos de 
Ostrom (1990), que demonstram que em determinadas situações 
elementos da dinâmica local podem ser mobilizados por usuários 

de um dado recurso que promovem seu uso de forma coletiva, 
excluindo a ação de atores externos e regulando a exploração 
entre os próprios membros da comunidade. Nesses casos, regras 
informais seriam estabelecidas para equacionar a exploração, os 
custos e os benefícios dos envolvidos (OSTROM, 1990; BERKES, 
2005). Nessa concepção, Hardin (1968) teria falhado ao não 
considerar a existência de instituições e feedbacks no uso dos 
recursos.

 A partir dessa contextualização, os conselhos gestores de 
UC são analisados com foco no conceito das Plataformas Multi-a-
tores e na tentativa em compreender como os múltiplos interesses 
envolvidos na questão ambiental podem se articular e organizar 
institucionalmente para promover alterações comportamentais, 
inovações e ações coletivas para o desenvolvimento territorial com 
ênfase na conservação ambiental.  Complementando o con-
ceito de plataformas multi-atores, é apresentada a recente utiliza-
ção do termo aprendizagem social em temas relacionados à ges-
tão dos recursos naturais. O conceito da aprendizagem social está 
relacionado, entre outros fatores, à construção de um quadro de 
colaboração e diálogo, buscando dessa forma estabelecer relações 
de confiança e soluções conjuntas para a resolução de conflitos. 
Nessa perspectiva, discute-se como a aprendizagem social pode 
contribuir para a caracterização das relações estabelecidas entre 
atores sociais e na identificação das condições necessárias para 
que os conselhos gestores de unidades de conservação sustentem 
a emergência de processos dessa natureza relacionados aos seus 
objetivos sociais e ecológicos. 

 Ao final da revisão discute-se as contribuições de Fung 
(2003) sobre o desenho institucional em esferas públicas de parti-
cipação.  A partir das ideias do autor, se aborda a importân-
cia dos arranjos bem como a necessidade em melhor compreender 
seu desenho institucional no que se refere à gestão compartilhada 
dos recursos naturais. Propõe-se, dessa forma, um diálogo com o 
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que Fung (2003) nos diz sobre as principais escolhas de desenho 
institucional para os minipúblicos, e apresentamos as hipóteses 
sobre como essas escolhas tornam esses espaços mais ou menos 
propensos a contribuir com a governança democrática. A partir 
desses conceitos analisam-se as relações dos desenhos propostos 
com os conselhos gestores de UC no Estado de São Paulo.

Áreas de estudo

 Os processos de envolvimento da população na gestão 
pública são recentes na Baixada Santista, principalmente aqueles 
relacionados à gestão de Unidades de Conservação, este trabalho 
foi desenvolvido junto aos conselhos gestores de duas UC, sendo 
elas o Parque Estadual do Xixová-Japuí (PEXJ) (Figura 1) e a Área 
de Proteção Ambiental Marinha Litoral Centro (APAMLC) (Figu-
ra 2figura 4), unidades de proteção integral e de uso sustentável 
respectivamente. Ambas UC possuem grande relevância ecológica 
e, por estarem inseridas em um complexo mosaico de paisagens, 
compreender como se articulam os diferentes atores no conselho 
gestor das UC para a construção de soluções para a gestão compar-
tilhada dos recursos naturais disponíveis torna-se de grande im-
portância para alcançar os objetivos sociais e ecológicos das áreas. 

Figura 1: Mapa do Parque Estadual do Xixová-Japuí. Fonte: (SÂO PAULO, 2010).
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Figura 2: Mapa da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro. Fonte: 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

ProcedIMento MetodológIco

 O procedimento metodológico adotado na pesquisa 
envolveu três etapas, com atenção especial à análise do contexto 
(físico, biológico e institucional) em que se inserem as UC, aos 
atores envolvidos nos Conselhos Gestores e aos resultados obtidos.

 Na etapa inicial do trabalho realizou-se a análise do 
contexto e a identificação de atores sociais. Na etapa seguinte foi 
desenvolvida a coleta de dados, que utilizou cinco abordagens 
diversificadas, entre elas: a aplicação de um questionário fechado 
aos conselheiros; realização de trinta e cinco entrevistas semi- 
estruturadas, sendo doze com conselheiros do Parque Estadual 
Xixová-Japuí e vinte e três da APA Marinha; Observação 
Participante de cerca de quarenta e seis reuniões dos conselhos 
gestores das duas UC selecionadas, bem como outras reuniões 
que possuíam relação com as Unidades; realização de um grupo 
focal no âmbito do projeto de pesquisa “Aprendizagem social 
e sua aplicação nas relações entre ciência e a governança 
ambiental: 4 estudos de caso no Estado de São Paulo”; e 
investigação documental. Por fim procedeu- se à análise dos 
resultados através da compilação dos dados, o que permitiu verificar 
as características dos conselheiros e das plataformas multi-atores. 
Assim, a observações das situações sociais foram analisadas de 
forma a elaborar generalizações que foram confrontadas a partir 
das observações e da triangulação dos dados obtidos.

o surgIMento dos conselhos

 Nos dois estudos de casos a emergência dos conselhos 
teve origem em momentos de crise e controvérsia. Seu surgimento 
caracterizou a formação de duas novas arenas na Baixada 
Santista, ou seja, situações nas quais grupos organizados de atores 
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passaram a se reunir e desenvolver suas ações recíprocas face a 
face (FLIGSTEIN, 2007). Nessa situação, verifica-se ainda que o 
surgimento dos novos campos ocorreu em resposta a dois fatores 
principais: 1) em virtude de um número significativo de membros 
de diferentes grupos perceberem novas oportunidades de ação; 
2) e porque determinados grupos foram convencidos de que não 
ter uma ordem, ou seja, a UC e conseqüentemente o conselho 
gestor, seria pior do que uma ordem na qual eles estivessem em 
desvantagem (FLIGSTEIN, 2007).

 Verificou- se que nos casos analisados a utilização das 
regras pré-existentes, especialmente aquelas com origem no 
arcabouço jurídico relacionado à participação social na gestão das 
UC, bem como o uso dos recursos disponíveis pelo órgão gestor, 
no caso seus representantes institucionais, contribuíram para a 
emergência dessas inovações institucionais ou novas arenas.

 Porém, apontaram outro desafio aos atores que se 
colocaram à frente do processo de formação das arenas: encontrar 
uma estratégia para unir atores ou grupos com preferências 
amplamente diferentes e ajudar a reorganizar esses interesses. 
Mas quem eram esses atores? Como se articularam em torno dos 
conselhos?

coMo os atores entraM no jogo? a forMação das arenas

 Considerando o que diz Fung (2003) sobre quem deveria 
participar dos espaços colegiados, pode-se afirmar que o desenho 
institucional estabelecido nos conselhos buscou contemplar a 
diversidade de atores interessados em contribuir com a gestão. Pois, 
tanto a definição, ou pelo menos, a sugestão dos órgãos públicos 
e segmentos da sociedade civil que deveriam estar representados 
foram definidos coletivamente.

 

 A análise que esse processo possibilitou é que a sociedade 
civil participasse da construção de um espaço ideal para 
participação dos diferentes segmentos, ainda que posteriormente 
os processos pudessem limitar a atuação de alguns desses setores. 
Nos dois casos analisados, a existência de regras que disciplinavam 
o processo de seleção de quem participaria dos colegiados foi 
fundamental para dar organicidade à eleição.

 Somado a isso, a capacidade dos representantes 
institucionais em articular interesses tão divergentes em torno de 
uma arena única também deve ser destacada. Identificamos que 
atores sociais hábeis atuaram ajudando os grupos a superar suas 
diferenças propondo uma nova identidade para plataforma. Esse 
processo representa o que Fligstein (2007) afirma ser a tática de 
criação de uma identidade coletiva comum. Ou seja, essa identidade 
permite que os grupos unam as percepções divergentes de seus 
interesses num projeto comum. Nos casos analisados percebe-se 
que essa identidade emerge do sentimento de ser conselheiro da 
unidade de conservação e contribuir com sua gestão. A figura a 
seguir representa o processo de formação das arenas:
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Figura 3: Etapas da formação da nova arena. Fonte: Elaborado pelo autor.

 Quanto à representação dos atores ela ocorreu 
principalmente a partir da especialização temática e da experiência 
das associações. Dessa forma as organizações criaram afinidades e 
interesses parciais, agregando- se em uma forma de representação 
por escolha que não é uma representação eleitoral de indivíduos 
ou pessoas (AVRITZER, 2007)

 Nessa perspectiva, a análise dos atores que participaram 
dos conselhos gestores estudados, se da não a partir de 
organizações específicas, mas recorrendo à uma análise por 
afinidade temática. Para isso uma tipologia foi elaborada para 
identificar quais temáticas estão inseridas nos conselhos, a partir 
do modelo proposto por Castells (1999), que faz uma classificação 
do movimento ambientalista.

 Ressaltando que trata- se de uma classificação genérica, 
ilustra-se as principais identidades dos grupos nos conselhos a 
partir de um quadro- síntese apresentado a seguir:

Quadro 1: Tipologia dos conselheiros da sociedade civil nas UC.

Tipo Identida-
de Adversários Objetivo

Usuários 
diretos dos 

recursos na-
turais

Escala 
artesanal

Pesca indus-
trial e legisla-
ção ambiental

Continuidade 
da atividade 

extrativa

Usuários 
diretos dos 

recursos na-
turais

Escala 
industrial

Legislação 
ambiental

Manutenção da 
produção

Preservação 
da natureza

Amantes 
e defen-
sores da 
natureza

Usuários dire-
tos, poluidores 
e desenvolvi-

mento descon-
trolado.

Proteger a vida 
selvagem

Defesa do 
próprio es-

paço

Comuni-
dade lo-

cal/ Bairro

Indutores de 
perda de quali-
dade de vida

Manutenção da 
qualidade de 

vida

ONG- Empre-
sa

Interesse 
em cap-
tação de 
recurso

Questiona-
mentos e ine-
xistência de 

estruturas para 
financiamento

Realização de 
projetos

Usuários in-
diretos dos 

recursos

Explorar a 
natureza 
sem im-
pactos

Entraves bu-
rocráticos e 

jurídicos

Desenvolvimen-
to de atividades 

nas UC

Ciência

Universi-
dades e 
Institutos 
de Pes-
quisa

Interferências 
políticas e falta 
de tempo para 
participação

Contribuir tec-
nicamente com 
as discussões

Fonte: Elaborado pelo autor.
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 Nessa perspectiva, a análise dos atores que participaram 
dos conselhos gestores estudados, se da não a partir de 
organizações específicas, mas recorrendo à uma análise por 
afinidade temática. Para isso uma tipologia foi elaborada para 
identificar quais temáticas estão inseridas nos conselhos, a partir 
do modelo proposto por Castells (1999), que faz uma classificação 
do movimento ambientalista.

 Ressaltando que trata- se de uma classificação genérica, 
ilustra-se as principais identidades dos grupos nos conselhos a 
partir de um quadro- síntese apresentado a seguir:

Quadro 1: Tipologia dos conselheiros da sociedade civil nas UC.

Tipo Identida-
de Adversários Objetivo

Usuários 
diretos dos 

recursos na-
turais

Escala 
artesanal

Pesca indus-
trial e legisla-
ção ambiental

Continuidade 
da atividade 

extrativa

Usuários 
diretos dos 

recursos na-
turais

Escala 
industrial

Legislação 
ambiental

Manutenção da 
produção

Preservação 
da natureza

Amantes 
e defen-
sores da 
natureza

Usuários dire-
tos, poluidores 
e desenvolvi-

mento descon-
trolado.

Proteger a vida 
selvagem

Defesa do 
próprio es-

paço

Comuni-
dade lo-

cal/ Bairro

Indutores de 
perda de quali-
dade de vida

Manutenção da 
qualidade de 

vida

ONG- Empre-
sa

Interesse 
em cap-
tação de 
recurso

Questiona-
mentos e ine-
xistência de 

estruturas para 
financiamento

Realização de 
projetos

Usuários in-
diretos dos 

recursos

Explorar a 
natureza 
sem im-
pactos

Entraves bu-
rocráticos e 

jurídicos

Desenvolvimen-
to de atividades 

nas UC

Ciência

Universi-
dades e 
Institutos 
de Pes-
quisa

Interferências 
políticas e falta 
de tempo para 
participação

Contribuir tec-
nicamente com 
as discussões

Fonte: Elaborado pelo autor.



a Manutenção dos conselhos ou a reProdução das arenas

 Em relação aos efeitos do funcionamento dos conselhos 
observa-se que além das mudanças de comportamento e de tomada 
de consciência possibilitadas pela interação, emergiram também 
políticas públicas. Associada especialmente ao conselho da 
APAMLC, essas ações referiram- se ao ordenamento da atividade 
pesqueira, podendo ser citadas as resoluções que estabeleceram 
a regulamentação da pesca de arrasto com utilização de sistema 
de parelha de barcos de grande porte, a pesca com compressor de 
ar ou outro equipamento de sustentação artificial; e a de restrição 
à atividade pesqueira no Setor Itaguaçu da APA Marinha Litoral 
Centro.

 Ainda que a efetividade dessas decisões seja de difícil 
avaliação, considerando, por exemplo, o tempo para análise e as 
dificuldades da fiscalização, é reconhecido que esses processos 
de construção das normas alteraram a dinâmica de participação 
dos segmentos envolvidos. O direito de opinar, contribuir e criticar 
diretamente as leis que serão estabelecidas e influenciarão o 
dia- a- dia dos pescadores passou a ser uma das inovações nesse 
conselho. 

 Essa possibilidade esteve diretamente associada à 
adoção de mecanismos para definição coletiva da agenda e para 
tomada de decisão, o que possibilitou que temas de interesse dos 
grupos participantes fossem discutidos, estimulando deliberações 
“quentes” (FUNG, 2003). Reflexo dessa observação foi a criação de 
novas instituições que tem afetado o comportamento de diferentes 
grupos. Ao mesmo tempo, no conselho consultivo do Parque 
Estadual, a ausência de processos semelhantes tem caracterizado 
a crise da arena, com a desmotivação dos participantes. 

 A definição coletiva dos temas e procedimentos para apro-
fundamento da discussão nas câmaras temáticas e tomada de deci-

são na APAMLC possibilitou que cada ator pudesse incluir assun-
tos de seu interesse para discussão. Assim, a inclusão de agendas 
nos conselhos esteve associada às habilidades sociais dos atores 
(FLIGSTEIN, 2007). É nesse sentido que se destaca a importância 
dos procedimentos claros para que os atores hábeis sejam capazes 
de criar identidades coletivas, convergindo diferentes interesses e 
possibilitando que as relações nos conselhos se estabilizem. 

 Já no PEXJ, onde essas regras para definição coletiva 
dos temas e procedimentos para tomada de decisão não foram 
estabelecidos, verificamos uma inércia na capacidade em produzir 
acordos e regras que busquem alterar as dinâmicas territoriais.

 Dessa forma o desenho institucional assumiu grande 
importância nos conselhos analisados, pois possibilitou que atores 
hábeis incluíssem temas na agenda, induzindo a cooperação dos 
demais grupos e influenciando a posição de grupos dominantes e 
desafiantes, conforme os temas que eram debatidos.

 Além disso,  a existência de um espaço destinado 
às apresentações no conselho, bem como ao esforço do gestor 
e demais conselheiros em sugerir e indicar convidados para 
fazer explanações possibilitou a emergência de processos de 
aprendizagem social. Contribuindo para a aprendizagem coletiva, 
a pluralidade de entidades envolvidas na gestão permitiu uma 
intensa troca de experiências. 

conclusões

 Em relação às condições necessárias e os fatores 
determinantes para que os conselhos gestores de unidades de 
conservação contribuam para a emergência de processos de 
aprendizagem social e para a ocorrência de mudanças na dinâmica 
territorial relacionadas aos objetivos sociais e ecológicos das UC, 
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se confirma na elaboração do trabalho a hipótese central construída 
para o trabalho. .Verifica-se que o estabelecimento de regras claras 
para a seleção de representantes da sociedade civil possibilita que 
uma diversidade de atores participe dos processos de gestão. A 
definição coletiva dos atores e sua interação nas arenas promoveram 
processos de aprendizagem social que resultaram em efeitos como 
o estabelecimento de parcerias, mudanças de comportamento e 
engajamento.

 Além disso, concluí-se que a adoção de procedimentos 
técnicos facilitou a participação dos conselheiros nos processos 
de discussão e tomada de decisão na gestão da UC, configurando 
um dos principais fatores que permitiram ao conselho gestor da 
APAMLC estabelecer regras e acordos. Esse fato esteve associado 
ainda à habilidade social de determinados atores e, inclusive, 
do gestor da UC, garantindo assim que temas de interesse dos 
participantes fossem incluídos na agenda que a cooperação dos 
demais segmentos fosse induzida quando necessária.

 Finalmente, o que se demonstrou é que a estruturação 
dos conselhos gestores de UC através de regras claras para uma 
seleção plural da sociedade civil possibilitou aos atores envolvidos 
processos de aprendizagem social em diferentes níveis. Porém, no 
caso em que os procedimentos para discussão e tomada de decisão 
foram claros, se destaca um maior potencial para que regras fossem 
estabelecidas no sentido de alcançar os objetivos ecológicos e 
sociais das UC.
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