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RESUMO 

�

 
 

A Política de Recursos Hídricos brasileira trouxe ferramentas para gerenciar o meio ambiente sob um 
novo enfoque, o de gestão de bacias hidrográficas com poder compartilhado. Enquanto este processo 
se estabeleceu e possivelmente potencializado pela sensibilização gerada, na década de 90 foram 
criadas no Brasil organizações governamentais e não governamentais para tratar de questões 
ambientais. Uma experiência de gestão ambiental participativa foi desenvolvida no oeste de Santa 
Catarina, ganhou escala, foi ampliada para outras regiões: o Consórcio Iberê. Sua característica é 
extrapolar as divisões político administrativas dos municípios, incorporando a bacia hidrográfica como 
unidade de gestão. Abrange os municípios de Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, Cordilheira Alta, 
Chapecó, Guatambu, Planalto Alegre e São Carlos. Esta organização reúne a vertente institucional e 
comunitária com interesse na identificação de problemas ambientais, gerando propostas construídas 
coletivamente e soluções compartilhadas. Entre planos governamentais e vivência da sociedade, 
abordagens científicas entremeadas por vivência dos atores, foi desenhado e implementado um modelo 
de gestão ambiental, que institucionalmente tomou forma de consórcio intermunicipal, com 
personalidade jurídica, estrutura de gestão autônoma e orçamento próprio. Neste trabalho foram 
apresentados os meios de identificação dos problemas ambientais da região hidrográfica, foi realizada 
a caracterização dos projetos prioritários do Consórcio. Para avaliar o processo como um todo, foi 
realizada uma pesquisa qualitativa baseada na metodologia da gestão ambiental integrada, utilizada 
com sucesso nos sistemas de gerenciamento costeiro. Finalmente foram propostas alternativas para a 
continuidade do consórcio Iberê, que é dinâmico, a partir das estratégias avaliadas.   

Palavras chave: Consórcio Iberê. Gestão ambiental. Planejamento participativo. Política de recursos 
hídricos. 

 



  

ABSTRACT 
 
 
 
 
The Brazilian policy of Hydric Resources has brought tools to administrate the environment under a 
new view , the hydrographic basin one, sharing decision power. While its process was being 
established, and possibly by the improvement of the sensivity inherent to this process, a lot of 
governmental and non-governmental organizations were created in Brazil in the 90`s to deal with 
environmental issues. Thus, an experience of participative environment administration was developed 
in the West of Santa Catarina state, and gaining scope, was amplified to other regions: The Iberê 
Consortion. Its characteristic is to broaden the political administrative boundaries of the municipal 
districts, incorporating the hydrographic basin as administrative unit. It covers the municipal districts 
of Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, Cordilheira Alta, Chapecó, Guatambu, Planalto Alegre and 
São Carlos. This Consortion is considered an organization that gathers the institutional and comunitary 
stream with interest in the identification of environmental problems, generating collectively created 
proposals and shared solutions. Among local leaders, methodology, technique and experience, 
governmental plans and dwelling in society, negotiated considering scientific approches intertwined 
by living experience, an environment administration pattern was designed and implemented, that 
institutionally took form of Intermunicipal Consortion, which has judicial personality, autonomous 
administration structure and its own budget. On this paper the means of identification of the 
environmental problems of the hydrographic region were presented, in a participative way, and the 
Consortion  prioritary projects were characterized. To evaluate the process as a whole, a qualitative 
research was carried out, based on the integrated environmental administration methodology, 
successfully used in coastal management systems. Finally, alternatives to the continuity of  the Iberê 
Consortion (that is dynamic) were proposed, from the strategies evaluated. 
 
KeyWords: Iberê consortion. Environmental management. Participatory planning. Water resources polites. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 PROBLEMÁTICA 

Estabelecer um processo de gestão ambiental demanda trabalho de natureza técnica, 

legal, institucional e ainda, demanda liderança e participação efetiva da sociedade civil, dentre 

outros requisitos. As abordagens e métodos utilizados em trabalhos desta natureza tendem a 

ser alinhados com o tempo e o exercício de avaliação possibilita que se utilize o tempo do 

projeto de forma que este se torne mais afinado ao tempo do processo. Assim, esta pesquisa 

trata de avaliar este processo, tendo como estudo de caso uma região hidrográfica localizada 

no oeste de Santa Catarina. 

Iberê, água limpa em língua indígena, é um Consórcio de gestão ambiental, de 

caráter educativo e participativo, em que a comunidade urbana, rural e os técnicos das 

instituições que o compõem escolhem as melhores alternativas para o gerenciamento de uma 

região hidrográfica, no oeste de Santa Catarina. 

O Iberê partiu da necessidade de identificar e atuar sobre os problemas ambientais 

da região onde está inserido, criar e fortalecer arranjos institucionais existentes e outros que 

fossem inseridos no decorrer deste processo, além de outros organismos/instituições cujos 

desenhos já traziam em conta critérios de sustentabilidade como econômicos, sociais e 

ambientais. No entanto, as ações destes organismos eram desconectadas. A questão ambiental 

na região possuía institucionalmente zonas de sombreamento, como por exemplo, a questão 

da água é tratada pela CASAN – Companhia de água e Saneamento do Estado de Santa 

Catarina, EPAGRI, CIDASC e Secretarias Municipais de Agricultura, em alguns casos, com 

sobreposição de responsabilidades e outros, vazios estruturais e institucionais. 

Desta forma, esta pesquisa busca avaliar o processo de desenvolvimento do 

Consórcio Iberê, analisa a proposta construída, baseando-se na necessidade de 

instrumentalizar as tomadas de decisões para a sua continuidade, assim como subsidiar a 

gestão deste processo participativo, implantado desde 1998 e que integra 7 municípios no 

oeste de Santa Catarina: Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, Cordilheira Alta, Chapecó, 

Guatambu, Planalto Alegre e São Carlos. 

A economia da região onde foi estabelecido o Consórcio é baseada em 

agroindústrias e, por conseguinte, na criação de seus plantéis (suínos, aves e bovinos, mais 
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recentemente). Os recursos hídricos são diretamente afetados pela poluição, cujas principais 

fontes são: esgoto doméstico e industrial, resíduos sólidos municipais, de saúde, de 

agrotóxicos e os dejetos de animais, o que limita a qualidade. A quantidade de água é ainda 

limitada por assoreamento dos cursos d’água, ocupação irregular da mata ciliar, degradação 

destas áreas, do solo - que passou a possuir alta impermeabilidade, dificultando a infiltração 

da água que alimenta os lençóis freáticos. 

Justifica-se esta pesquisa, pois a avaliação passa a ser um instrumento fundamental 

para propor uma abordagem para o desenvolvimento de uma nova geração do processo do 

Consórcio Iberê, por meio da superação dos erros cometidos até o momento e o potencial 

existente nos acertos, além da possibilidade de servir de referência para projetos equivalentes. 

O modelo de consórcios intermunicipais para a gestão ambiental tem crescido nos 

últimos anos, possivelmente devido aos bons resultados dos que já estão estabelecidos. Neste 

aspecto, uma avaliação permitirá um alinhamento tal, pois outros consórcios ambientais 

poderão surgir com maior eficiência e eficácia, aproveitando-se da experiência acumulada e 

da avaliação contemplada neste trabalho. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, utilizou-se como base de análise o material 

produzido pela Universidade de Rhode Island, que avaliou questões inerentes à gestão 

costeira utilizando componentes desenvolvidos pelo Instituto de Investigação de 

Desenvolvimento Internacional (IDRC) no Canadá, já validada no Equador pela ONG 

Ecocostas (OLSEN e OCHOA, 2004). Vale destacar que tais procedimentos foram exitosos e 

em projetos como o Iberê esta análise é pioneira. 

Portanto, o presente trabalho se propõe a avaliar os pontos de aproximação e de 

distanciamento entre as etapas do processo do Iberê com a gestão ambiental integrada e a 

partir deste resultado propor alternativas para melhoria do processo. Cabe destacar que a 

Política Nacional de Recursos Hídricos ainda não leva em consideração o desenvolvimento de 

programas de avaliação, logo, o presente modelo pretende gerar uma proposta adaptada à 

gestão de bacias hidrográficas e a programas desta natureza. 

1.2 HIPÓTESE  

O Consórcio Iberê é formado a partir da necessidade de institucionalizar a gestão 

ambiental da região onde está inserido, no oeste de Santa Catarina, abrangendo os municípios 
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de Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, Cordilheira Alta, Chapecó, Guatambu, Planalto 

Alegre e São Carlos. 

Este trabalho baseia-se nas hipóteses de que: 

1) A identificação de problemas ambientais utilizando cadernos participativos como 

ferramenta de diagnóstico é um meio eficiente; 

2) A descrição dos projetos pode ser uma estratégia adequada para o gerenciamento; 

3) A estrutura institucional do Consórcio Iberê pode ser avaliada sob a perspectiva 

de um processo de gerenciamento ambiental integrado; 

4) A partir dos resultados obtidos com a avaliação é possível propor alternativas para 

o Consórcio Iberê. 

 

Ao longo do processo de desenvolvimento do Consórcio, passou a ser fundamental 

às premissas de sustentabilidade, que apresenta aspectos sociais, ambientais e econômicos, 

logo, para que o mesmo possa ser considerado eficaz, passa a ser fundamental sua avaliação 

plena, por meio de métodos seguros e que possam demonstrar as potencialidades, os 

obstáculos, as ameaças e as oportunidades. 

1.3 PERGUNTAS DE PESQUISA 

As perguntas de pesquisa são: 

a) A ferramenta de diagnóstico utilizada como instrumentos para a identificação dos 

problemas ambientais se caracteriza como método eficiente? 

b) A descrição de projetos prioritários para a integração institucional do Consórcio 

Iberê constitui uma estratégia de gerenciamento? 

c) Por que a gestão ambiental integrada constitui-se na atualidade uma proposta 

adequada para comparar os resultados obtidos pelo Consórcio Iberê ao longo da proposta 

fomentada?   

d) Que propostas alternativas para a Gestão Ambiental Integrada podem constituir 

em uma estratégia segura baseada na estrutura institucional: consórcio? 
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1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 Geral 

Avaliar a implantação do Consórcio Iberê, por meio de estudo de caso, sob o 

enfoque estratégico da gestão ambiental integrada. 

1.4.2 Específicos 

a) Identificar a ferramenta de diagnóstico dos problemas ambientais na área de 

abrangência do Consórcio;  

b) Descrever os projetos prioritários do Consórcio;  

c) Realizar avaliação das etapas do Consórcio enquanto uma estratégia de gestão 

ambiental integrada; 

d) Propor alternativas para a gestão ambiental integrada a partir das estratégias 

avaliadas. 

1.5 JUSTIFICATIVA/ RELEVÂNCIA 

Os consórcios intermunicipais de gestão ambiental são instituições de caráter 

executivo e têm se caracterizado como possibilidade de gestão compartilhada. Alguns o fazem 

por meio da participação, que por ser ampliada à sociedade civil, estimula a percepção dos 

atores, podendo formar novos líderes, cada vez mais dispostos a serem mais atuantes e menos 

coadjuvantes ou expectadores dos processos. No Brasil, experiências com este arranjo têm se 

ampliado no campo da cultura, da saúde e do meio ambiente. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos possui instrumentos para disciplinar a 

gestão, como o plano de recursos hídricos de uma bacia hidrográfica, que por sua vez, localiza 

no tempo e espaço, o resultado do desejo do comitê de bacia hidrográfica, com toda a 

discussão e negociação inerente a este processo. A experiência do Iberê pode servir de 

subsídio para a implantação dos comitês de bacia hidrográfica do Rio Chapecó e Iraní. 
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A realização de diagnósticos, assim como o uso de ferramentas como subsídio para a 

identificação de problemas ambientais, geralmente é a primeira etapa de um processo de 

gestão.  

A componente de participação da sociedade civil e dos diversos atores é inserida 

neste contexto como requisito para a sustentação do processo. Portanto, as dinâmicas de 

identificação dos problemas ambientais são importantes para que seja avaliada a 

problematização das questões ambientais. 

Caracterizar cada projeto é importante para que as variáveis inerentes a estes fiquem 

definidas e claras para os participantes, uma vez que os objetivos e metas são definidos, assim 

como as atividades inerentes a cada etapa e os responsáveis por implementá-las dentro do 

prazo definido. 
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2  ÁREA DE ESTUDO  

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

O Consórcio se estabeleceu em parte de uma área denominada Região Hidrográfica 

2 – Meio Oeste, segundo Santa Catarina (1997). (Figura 1). Esta região integra a bacia do Rio 

Uruguai e tem como principais cursos d’água as bacias do Rio Chapecó e do Rio Iraní. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
              
              
 
             Chapecó – 
             Lat. 27º 05’ 47” sul 
             Long. 52º 37’06” oeste 
 

 
 
 
São Carlos 
Lat. 27º 04’ 39” sul 
Long. 53º 00’14” oeste 
 

 

Figura 01 – Área de estudo: Consórcio Iberê estabelecido no oeste de Santa Catarina 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

Nesta região, em 79% da área predomina o relevo forte ondulado e montanhoso. Os 

solos são classificados como medianamente profundos ou rasos, com pedregosidade, 

medianamente férteis e ácidos, de origem basáltica. No restante, em 19% da área, o relevo é 

ondulado e suavemente ondulado, o solo profundo ou medianamente profundo, de pouca ou 

nenhuma pedregosidade, sendo ainda pouco férteis e muito ácidos, de origem basáltica 

(SANTA CATARINA, 1997). 
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Quanto ao uso atual, destacam-se lavouras anuais mecanizadas, sem que sejam 

respeitados os critérios de aptidão do solo. Predomina a pecuária e o processo erosivo não é 

tão intenso, se comparado a outras áreas. 

Quanto a cobertura vegetal, predomina a Floresta Estacional Decidual e a Ombrófila 

Mista. As florestas estão muito degradadas, constituídas de espécies de pouco valor 

econômico, devido à exploração pelas madeireiras nos últimos 80 anos. 

Ainda que de forma incipiente, é registrado o reflorestamento com espécies exóticas, 

como Pinus sp e Eucalyptus sp, este último, em maior quantidade por ser mais utilizado para 

a confecção de moirões, móveis e como lenha utilizada como combustível pelas 

agroindústrias. 

Ainda que assuma estar defasado, Guivant e Miranda (2004) afirmam que em 

1995/96, no oeste de Santa Catarina existia um total de 68.537 suinocultores, detentores de 

um efetivo de 3.431 milhões de cabeças de suínos. Esta produção estava concentrada em 

propriedades com até 50 hectares. 

O município de Chapecó é o maior da região, conforme pode ser observado na 

Tabela 01. Se por um lado inserir no gerenciamento ambiental um município com mais 

estrutura tem vantagens, por outro, as ações não conseguem seguir o mesmo cronograma que 

os demais, exigindo que se trace uma estratégia diferenciada para atingir os objetivos 

coletivos. 

O maior município da região hidrográfica abrangida pelo Consórcio Iberê, Chapecó, 

representa em superfície uma área cerca de 10 vezes maior do que Planalto Alegre, e a área 

total da região abrangida pelo Consórcio Iberê é de 1.415,8Km2. 

 

 

                   Tabela 01 – Municípios, superfície e localização - 2000 

SUPERFÍCIE COORDENADAS  

MUNICÍPIOS (Km2) Longitude (W) Latitude (S) 

Águas de Chapecó 138,9 52.9º 27º 
Caxambu do Sul 143,3 52.9º 27.2º 
Chapecó 624,3 52.6º 27º 
Cordilheira Alta 84,5 52.6º 27º 
Guatambu 205,9 52.8º 27.1º 
Planalto Alegre 61,0 52.9º 27.1º 
São Carlos 157,9 53º 27º 
Total Iberê 1.415,8 - - 

Fonte: IBGE (2003) 
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A temperatura média anual da região varia de 16,50 a 19,76 º C, a umidade relativa 

fica entre 73,30 e 80,26%, enquanto a precipitação média anual varia de 1992 a 2315 mm, 

conforme pode ser observado na Tabela 02. 

Em julho de 1983 foi registrada a precipitação máxima de 692,3 mm. Em abril de 

1978 foi registrada a precipitação mínima de 10,3mm. 

 

     Tabela 02 – Tipo climático, temperatura, precipitação e umidade relativa 

ITEM ANALISADO UNIDADE DE 

MEDIDA 

VALOR REGISTRADO 

Tipo Climático (Koeppen) Especificação (Cfa) Subtropical (mesotérmico úmido, com verão quente) 

Temperatura média anual ºC 18 – 19  
Precipitação média anual Mm 1.700 a 1.900 
Precipitação máxima em 24 horas Mm 140 – 160  
Umidade relativa do ar (média) % 76 – 80  

Fonte: Epagri/Climerh – Atlas Climatológico do Estado de Santa Catarina apud ibge (2003) 

 

O Consórcio Iberê abrange uma região hidrográfica que se insere na bacia do Rio 

Chapecó (RH2). Os cursos d’água da região possuem características semelhantes sobretudo 

pela característica das fontes poluentes. Destaca-se na região a concentração de hidroelétricas 

que têm alterado as características dos cursos de água. O consórcio Iberê está na área de 

influência direta sobre o rio Chapecó, Iraní e Uruguai cujo comprimento e drenagem 

aproximados são apresentados na Tabela 03. 

 

 

       Tabela 03 – Características dos principais cursos da água na região 

COMPRIMENTO (Km) (1) ÁREA DE DRENAGEM (Km2) (1) CURSO DA ÁGUA 

Total Região Total Região 

Rio Chapecó 428 82 8.190 630 
Rio Irani 210 30 1.498 100 
Rio Uruguai (em SC) 395 83 - - 

Fonte: Santa Catarina, 1997. 

(1) Dados aproximados 

Como parte da estratégia de preservação dos recursos naturais, Santa Catarina 

(1997) elegeu como relevantes na região oeste, os mananciais identificados na Tabela 04. 
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Tabela 04 – Mananciais prioritários para abastecimento público 

MANANCIAIS ÁREA DA BACIA VAZÃO MÍNIMA DE ESTIAGEM  

MUNICÍPIOS Denominação (Km2) (L/S) 

Águas de Chapecó Rio Chapecó 13.500 21.280 
Caxambu do Sul Arroio Pinheiro 3,8 6,0 
Chapecó Lajeado São José 67,6 114,78 
São Carlos Rio Chapecó 13.500 22.600 

Fonte: Santa Catarina, 1997. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO SOCIAL 

Numa região caracterizada pela pequena e média propriedade, a situação do produtor 

determina a sua relação com o meio ambiente. Conforme pode ser observado na Tabela 05, o 

número de proprietários rurais diminuiu sensivelmente no período de 1975 à 1995 em Águas 

de Chapecó e Caxambu do Sul. Em Chapecó a redução foi drástica, cerca de 55,79%. Nos 

municípios de Cordilheira Alta, Guatambu e Planalto Alegre não é possível fazer esta análise 

pois se emanciparam neste ínterim. 

No município de São Carlos, por exemplo, houve um aumento do número de 

produtores rurais de cerca de 6% entre 1975 e 1995. 

A condição de arrendatário aumentou em todos os municípios, com exceção de 

Chapecó, que diminuiu cerca de 70% no período. Destaca-se o aumento de cerca de 1.517% 

em Águas de Chapecó, enquanto que em Caxambu do Sul apresentou cerca de 206% de 

aumento. 

O número de parceiros, assim como de ocupantes, diminuiu drasticamente em todos 

os municípios, observando que não é possível fazer esta análise por falta de dados do período 

de 1975 em Cordilheira Alta, Guatambu e Planalto Alegre. 

 

 Tabela 05 – Condição do produtor de acordo com a área dos estabelecimentos – 1975 e 1995 
PROPRIETÁRIO ARRENDATÁRIO PARCEIRO OCUPANTE TOTAL DE ÁREA  

MUNICÍPIOS 1975 1995 1975 1995 1975 1995 1975 1995 1975 1995 

Águas de Chapecó 11.775 11.521 34 550 1.196 269 301 45 13.306 12.385 
Caxambu do Sul 17.478 11.161 48 144 1.226 621 855 626 19.607 12.552 
Chapecó 76.569 33.850 2.308 702 1.990 639 2.693 1.372 83.560 36.564 
Cordilheira Alta 0 5.774 0 35 0 108 0 44 0 5.961 
Guatambu 0 15.626 0 404 0 17 0 25 0 16.072 
Planalto Alegre 0 5.864 0 232 0 83 0 152 0 6.331 
São Carlos 17.401 18.398 679 998 858 284 463 207 19.401 19.886 
Total Iberê 123.223 102.194 3.069 3.065 5.270 2.021 4.312 2.471 135.874 109.751 

Fonte: IBGE (2003). 
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Destaca-se que enquanto no município de Chapecó, cerca de 82,6% dos domicílios 

possuem acesso a rede de água, este serviço em Guatambú contemplava apenas 25,2% dos 

domicílios (vide Tabela 06). 

A situação de rede de esgoto é caótica como em todo o país. O índice de 

atendimento à demanda pode ser considerado como inexistente, tamanha insignificância do 

atendimento, 

Quanto a coleta de lixo (resíduos sólidos domiciliares) observa-se em Chapecó o 

atendimento a cerca de 91% dos domicílios, enquanto São Carlos atende a cerca de 54% com 

a coleta, Águas de Chapecó, Caxambu do Sul e Planalto Alegre atendem cerca de 35,0% dos 

domicílios e Cordilheira Alta e Guatambú coletam os resíduos de cerca de 26% dos 

domicílios. 

O município de Chapecó possui aterro sanitário municipal licenciado pela FATMA, 

os demais municípios possuem contratos com aterros terceirizados, localizados em municípios 

próximos, cuja destinação adequada é questionável. 

 

Tabela 06 – Abastecimento de água, rede de esgoto e coleta de lixo - 2000 
DOMICÍLIOS LIGADOS À REDE GERAL DE ÁGUA E ESGOTO E QUE 

POSSUEM COLETA DE LIXO 

PART./ PART./ PART./ 

 

 

MUNICÍPIOS 

 

DOMICÍLIOS 

TOTAL 
Água Total (%) Esgoto Total (%) Lixo Total (%) 

Águas de Chapecó 4.564 570 36,4 4 0,3 583 36,0 
Caxambu do Sul 1.382 596 43,1 0 0 488 35,3 
Chapecó 41.538 34.308 82,6 3.056 7,4 37.784 91,0 
Cordilheira Alta 779 374 48,0 29 3,7 196 25,2 
Guatambu 1.225 309 25,2 1 0,1 327 26,7 
Planalto Alegre 634 227 35,8 1 0,2 211 33,3 
São Carlos 2.639 1.505 57,0 37 1,4 1.438 54,5 
Total Santa Catarina 52.761 37.889 - 3.128 - 41.027 - 

Fonte: IBGE (2003). 

Conforme pode ser observado na Tabela 07, a taxa bruta de freqüência escolar da 

região do Consórcio que em 1991 variava de 52,16 a 63,86 apresentou considerável evolução 

em 2000, ficando entre 81,98% a 97,09%, destacando-se que este último percentual cabe ao 

município de Chapecó e o menor cabe à Águas de Chapecó. 
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Tabela 07 – Desenvolvimento humano municipal – dimensão educação – 1991 e 2000 
TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DE 

ADULTOS (%) 

TAXA BRUTA DE 

FREQÜÊNCIA ESCOLAR (%) 

 

ÍNDICE DE EDUCAÇÃO 
 

MUNICÍPIOS 
1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Águas de Chapecó 83,38 85,70 57,46 81,98 0,75 0,85 
Caxambu do Sul 81,59 85,10 59,04 85,13 0,74 0,85 
Chapecó 89,18 92,89 63,86 97,09 0,81 0,94 
Cordilheira Alta 86,76 89,27 54,95 87,90 0,76 0,89 
Guatambu 80,46 82,65 55,11 90,00 0,72 0,85 
Planalto Alegre 78,19 86,13 52,16 89,37 0,70 0,87 
São Carlos 90,91 92,58 59,70 84,89 0,81 0,90 

Fonte: Ipea/Pnud/Fundação João Pinheiro (apud IBGE, 2003). 

2.4 CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA 

A renda per capita assim como o índice de renda aumentou na região do Consórcio 

no período de 1991 a 2000. Estes indicadores não demonstram o desvio padrão, de modo que 

não é possível se avaliar a concentração da renda gerada (vide Tabela 08). Em todos os 

municípios observou-se aumento de renda per capita no período, destacando-se Planalto 

Alegre com a variação de 208,45%. 

            Tabela 08 – Variação da renda per capita e do índice de renda - 1991 e 2000 

RENDA PER 

CAPITA MENSAL 

(Valores de 2000) 

IDHM – R  

ÍNDICE DE RENDA 

POSIÇÃO 

RELATIVA 

2000/1991 

 

 

MUNICÍPIOS 

1991 2000 

 

VARIAÇÃO 

2000/1991 

(%) 1991 2000 

 

VARIAÇÃO 

2000/1991 

(%) 1991 2000 

Águas de Chapecó 105,84 262,02 147,56 0,55 0,70 27,46 125 15 
Caxambu do Sul 97,82 291,46 197,95 0,54 0,72 33,88 76 2 
Chapecó 223,54 341,64 52,83 0,68 0,75 10,48 32 187 
Cordilheira Alta 136,45 315,96 131,57 0,59 0,73 23,63 52 23 
Guatambu 105,71 145,53 37,67 0,55 0,60 9,70 286 243 
Planalto Alegre 83,55 257,73 208,45 0,51 0,70 36,75 130 1 
São Carlos 156,57 389,92 149,05 0,62 0,77 24,71 17 13 

Fonte: Ipea/Pnud/Fundação João Pinheiro apud IBGE (2003). 

 

 

Segundo o IBGE (2003), em Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, Planalto Alegre e 

São Carlos, a população total diminuiu no período de 1996 a 2000. No mesmo período 

observa-se o aumento da população total em Chapecó e Guatambú. Na zona urbana dos 

municípios de Águas de Chapecó e Caxambu do Sul houve uma redução de cerca de 6,7% da 

população no período de 1996 à 2000. Em Cordilheira Alta esta redução foi de 36%. No 
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município de Chapecó, o aumento foi de cerca de 18%. No município de Planalto Alegre 

houve um aumento de cerca de 33% da população urbana no período de 1996 a 2000. 

Destaca-se aqui o município de Guatambú, com um aumento de 200% de população residente 

em zona urbana. Quanto a população rural, apenas no município de Cordilheira Alta observa-

se o aumento em cerca de 16,3%. Em Águas de Chapecó, Caxambu do Sul e Guatambú a 

redução foi em média de 10%. Em Chapecó, no mesmo período, a redução da população rural 

foi de cerca de 27,3%, enquanto que em Planalto Alegre a redução foi de cerca de 15%. 

(Tabela 09) 

 

Tabela  09 –  População residente - 1996 e 2000* 

POPULAÇÃO 

TOTAL RURAL URBANA 

 

MUNICÍPIOS 

1996 2000 1996 2000 1996 2000 

Águas de Chapecó 6.410 5.782 4.024 3.580 2.386 2.202 
Caxambu do Sul 5.771 5.263 3.593 3.209 2.178 2.054 
Chapecó 131.014 146.967 17.026 12.375 113.988 134.592 
Cordilheira Alta 2.872 3.093 2.399 2.790 473 303 
Guatambu 4.435 4.702 4.108 3.719 327 983 
Planalto Alegre 2.572 2.452 2.017 1.713 555 739 
São Carlos 11.989 9.364 6.317 4.017 5.672 5.347 
Total Iberê 165.063 177.623 39.484 31.403 125.579 146.220 

Fonte: IBGE (2003) 

* O número de habitantes pode ser identificado na Tabela 9, onde observa-se que nos municípios de 
Águas de Chapecó, Caxambú do Sul, Planalto Alegre e São Carlos a população diminuiu no período 
avaliado, sendo que apenas em Cordilheira Alta houve aumento na zona rural enquanto que em 
Guatambú e Planalto Alegre houve aumento da população na zona urbana. 

O setor de industrialização e comercialização é responsável por cerca de 150 mil 

empregos no Estado, garantindo a manutenção de mais de 500 mil pessoas, sendo um dos 

maiores geradores de impostos. É também, responsável direto pela estabilidade de boa parte 

do “modelo” da pequena propriedade.  

A escassez de água nos últimos anos causou impactos em toda a região. Os 

episódios de estiagem têm ocorrido com certa freqüência. A intensidade com que afeta os 

diversos setores da economia deve ser avaliada não somente em relação aos totais ou números 

de dias de chuva registrados. Em meses de primavera e verão, o número de hora de sol é 

maior, e, conseqüentemente, a evaporação é mais intensa. Em meses de outono e inverno o 

volume de chuvas já é normalmente baixo. Ambas as situações contribuem para agravar 
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episódios de estiagem, resultando em uma acentuada escassez de recursos hídricos (EPAGRI, 

2005).  

Além da estiagem que os catarinenses estão enfrentaram nos primeiros meses de 

janeiro a abril de 2005, os municípios da região onde se insere o Consórcio Iberê, sofreram 

com as estiagens ocorridas nos últimos anos, como em agosto de 2001 a abril de 2002 e de 

abril a agosto de 2003. No ano de 2004 as chuvas foram mal distribuídas e apresentaram 

deficiências no volume pluviométrico na maioria dos meses. Esta situação crítica resultou, em 

algumas regiões, na necessidade de racionamento de água tanto para uso doméstico como 

para atividades agropecuárias, segundo dados da Epagri (2005). 

As informações citadas sobre os municípios, a seguir, estão baseadas em relatórios 

da Associação de Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC, 2002) e apresentam 

aspectos ambientais, sociais e econômicos: 

2.4.1 Município Águas de Chapecó 

O município está incluso na Rota das Termas e apresenta na sua infra-estrutura:  

• Falta de água tratada em época de veraneio, necessitando ampliar o sistema de 

abastecimento urbano; 

• Existência de lençóis freáticos e de alagamentos em algumas áreas dentro do 

perímetro urbano; 

• Desmatamento e uso inadequado do solo, que vem contribuindo na época de 

chuvas, para aumentar o volume do Rio Chapecó, provocando enchentes; 

• A política de educação apresenta várias falhas de espaço físico adequado; 

• A tendência de crescimento populacional urbano e diminuição da população rural, 

resulta na falta de empregos urbanos, falta de imóveis para venda e locação, e o 

aumento da população da terceira idade na área urbana, havendo evasão de mão-

de-obra qualificada. 

O diagnóstico das políticas sociais públicas demonstra que falta investimento na 

saúde e na área de assistência social, em recursos humanos especializados. 

Segundo a AMOSC (2002), os aspectos econômicos refletem a realidade de uma 

agricultura  que sofre com a erosão do solo, pelo uso e manejo inadequados, pela degradação 

ambiental e pela baixa produtividade das culturas e criações. Sem indústrias expressivas, sem 
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investidores locais e desconhecendo o mercado regional. O setor secundário ainda é artesanal, 

voltado ao atendimento local. 

Quanto aos aspectos institucionais, faltam atualização da legislação em geral e de 

uma atuação afetiva da Administração Municipal para aumento da receita tributária própria, 

criando uma Comissão de Desenvolvimento Econômico, centrado principalmente na 

valorização dos recursos naturais que o município dispõe, no incentivo aos comerciantes e 

numa prestação de serviço moderna e diversificada. 

2.4.2.Município Caxambu do Sul 

Considerado modelo para o Estado de Santa Catarina na implantação do Projeto 

Microbacias, o município apresenta vários problemas no setor primário, exigindo do poder 

investimentos na qualidade de vida da população rural, visando o equilíbrio democrático, o 

saneamento ambiental e a geração de riquezas. 

Dentre os problemas com reflexos na área urbana está a poluição ambiental, 

ocorrendo lançamento direto de dejetos de animais no manancial de captação de água que 

abastece a população. Os agricultores, apesar de orientados, resistem na colocação de 

esterqueiras justificando que a água das chuvas (enxurradas) leva os dejetos para o rio de 

qualquer forma. Outros sistemas de tratamento para o dejeto de suínos tampouco são 

utilizados. 

Formar uma consciência de preservação ambiental tem sido meta dos técnicos 

setoriais que atuam no município (CASAN - Cia Catarinense de Águas e Saneamento, 

EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão Tecnológica Santa Catarinense, 

FATMA - Fundação do Meio Ambiente). 

A erosão do solo e a tubulação inadequada da rede pluvial, tem sido responsável 

pelos alagamentos na área urbana. 

Na área rural falta energia elétrica e no que diz respeito à educação os maiores 

problemas estão nos índices de evasão escolar. 
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2.4.3 Município Chapecó 

Com a maior concentração urbana da região hidrográfica, verifica-se tendência do 

aumento populacional, que está relacionado ao desempenho econômico da cidade, nos setores 

secundários e terciários, que a colocam como referência no Oeste Catarinense. 

O êxodo rural da região gerou o acelerado processo de urbanização do município 

onde estão as concentrações das indústrias de grande, médio e pequeno porte. 

Chapecó denominada a capital do Oeste Catarinense, é de sede da AMOSC - 

Associação do Município do Oeste de Santa Catarina, com trinta municípios associados. 

Exerce significativa influência sobre sessenta municípios, centrada no modelo de 

agroindústrias e outras indústrias já solidificadas. 

Também está estratégica e privilegiadamente bem localizada em relação ao 

Mercosul, centralizada entre as capitais (Buenos Aires, São Paulo, Montevidéu e Assunção). 

O complexo agro-industrial é formado por empresas como a Sadia, Aurora, 

Cooperalfa,  Diplomata, Globoaves, dentre outras. 

2.4.4 Município Cordilheira Alta 

O município está diretamente ligado a BR. 282 e próximo ao pólo Chapecó, 

município do qual se desmembrou em 1992. 

Sua atividade econômica principal está baseada nas atividades do setor primário, 

área econômica, tanto a agricultura como a agroindústria, apresentam entraves.  A 

implantação de indústrias é limitada pela inexistência de área disponível para sua instalação e 

capacidade insuficiente de reserva. Possui grande quantidade de nascentes. 

2.4.5 Município Guatambú 

Emancipado em 1992, Guatambú se destaca dos outros novos municípios pela forte 

arrecadação de ICMS, possui em sua área geográfica a Floresta Nacional IBAMA. 

A base econômica está volta à demanda das Agroindústrias de Chapecó. Possui um 

abatedouro de aves (Bondio). Há falta de água tratada na área urbana, ocorrendo 

contaminação na área rural do Lajeado Tigre. 
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2.4.6 Município Planalto Alegre 

Eminentemente agrícola, emancipado em 1992 onde predominam pequenas 

propriedades rurais, com área de até 20 hectares e 95% das terras possuem aptidão para o 

reflorestamento e preservação permanente, porém, inaptas para culturas anuais.  

Predomina a falta de saneamento básico e o abastecimento público de água é 

municipal, precário e gera déficit para o município. 

2.4.7 Município São Carlos 

Incluso na nova Rota das Termas, por contar com águas termominerais, São Carlos 

possui outras potencialidades ainda não exploradas, que deverão contribuir certamente com 

seu desenvolvimento, o município enfrenta alguns problemas sérios com a falta de tratamento 

final do esgoto hospitalar. 
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo se caracteriza como marco conceitual da pesquisa realizada. Apresenta 

a Política de Recursos Hídricos do Brasil e seus pilares como estratégia adotada pelo país para 

gerir seus recursos. O conceito de Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental 

vem a ser uma vertente executiva das políticas públicas, onde se fundamenta e busca 

sustentação na participação da sociedade civil. Apresenta o gerenciamento ambiental 

integrado enquanto método de gestão, cujas etapas foram utilizadas como referencial para 

avaliar o processo objeto desta pesquisa e a avaliação como recurso para o ajustamento das 

ações segundo um referencial, neste caso, o de gerenciamento ambiental integrado. 

3.1 GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

O conceito de gestão associado a um espaço determinado pelos seus recursos 

hídricos, não mais por municípios, estados ou regiões, embute um conceito de coletividade e 

solidariedade já observado na gestão de recursos hídricos de alguns países europeus. Ampliar 

isso para uma nação foi um grande desafio, por isso foi construído com base legal através da 

Política de Recursos Hídricos que está sendo implementada pelos tantos comitês de bacias 

que se estabeleceram no país. 

A bacia hidrográfica, segundo Mousinho (2003), “é uma área drenada por um rio 

principal e seus afluentes, que tem como um de seus limites os divisores de água (pontos a 

partir dos quais a água da chuva escoa para uma ou outra vertente de uma montanha, por 

exemplo) e inclui a existência de nascentes, subafluentes, etc”. 

Lanna (1999, apud SILVA, 2000) afirma que o gerenciamento da bacia hidrográfica 

deve ser tratado como resultado do processo de tratamento da bacia hidrográfica como 

unidade territorial de planejamento, onde a gestão ambiental recebe um sentido sistêmico e 

globalizado.No entanto, a gestão não é um resultado, é um processo. Todos os aspectos do 

meio ambiente, qualitativamente, onde se inserem os recursos hídricos são considerados 

igualmente importantes. 

Ainda segundo o autor, gerenciar recursos hídricos significa gerenciar a água e por 

meio do consenso de interesses entre oferta e demanda, atendendo todas as demandas. O autor 
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não se atém ao fato de que o objetivo do gerenciamento hídrico não é atender a toda a 

demanda, mas adequar a demanda à oferta, o que impõe limites de uso. 

Este processo exige negociações em todas as suas fases, com atores sociais e 

institucionais. A sua sustentação está baseada em conhecimentos técnicos e científicos, mas 

também na experiência e vivência dos atores, atuantes no sentido de negociar a demanda e 

oportunidades de desenvolvimento baseado nas premissas da sustentabilidade. 

As demandas sociais são produtos da participação. Quando os atores são capazes de 

ter sua contribuição expressada, a formulação das suas respectivas questões são ricos 

processos de aprendizagem e entendimento. 

A grande variedade de problemas que podem prevalecer em uma região 

hidrográfica, com toda a sua dinâmica, é um fator limitante à tarefa de avaliar o retorno de 

investimento dos projetos ambientais e de identificar as práticas que obtiveram êxito em  

situações que possam ser replicáveis em outras. 

Não há dúvida sobre a importância de se investir na gestão ambiental usando a bacia 

hidrográfica como unidade de gestão e de que existem soluções tecnológicas para a maior 

parte dos problemas ambientais identificados, no entanto, pouca importância foi dada a como 

se organizar, com o melhor arranjo, o aprendizado obtido em processos anteriores 

equivalentes. 

A articulação das instituições públicas é uma das estratégias para a sustentabilidade. 

Deve ser integrada verticalmente e horizontalmente e envolver os níveis federais, estaduais e 

municipais, buscando ainda essa horizontalidade dos setores dentro das instituições onde se 

observam segregações em setores separados como: de recursos hídricos, de meio ambiente, de 

agricultura e de educação.  

A articulação entre o público, o privado e a sociedade buscando atribuir 

responsabilidades e prazos para a execução das tarefas consensadas, maximiza o resultado dos 

objetivos comuns. 

Além disso, compatibilizar e integrar toda a legislação aplicável à área de estudo 

otimiza a utilização dos instrumentos.  

Dentre os modelos de gerenciamento da bacia hidrográfica, Lanna (1995) cita o 

modelo sistêmico de integração participativa que se caracteriza pela estrutura institucional, os 

usuários e a comunidade, adotando os seguintes instrumentos: planejamento estratégico 

multisetorial por bacia hidrográfica, a tomada de decisão através de deliberações 

multisetoriais e descentralizadas, o estabelecimento de instrumentos legais e financeiros. 

Dentre estes cita: a implantação propriamente dita destes instrumentos, a outorga do uso da 
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água, a cobrança de tarifas pelo uso e lançamento de resíduos na água e o rateio de custo das 

obras de interesse comum entre os beneficiários. 

O Brasil já possui algumas experiências de gerenciamento ambiental de bacias, 

avaliado por Frank, (1995b apud FRANK, 1999) como exitosos os que foram desenvolvidos 

em pequenas ou micro bacias, por terem dado foco ao problema e pela participação dos 

atores. 

Os projetos normalmente não contemplam o conjunto de interesses que contribuíram 

para o estado presente de degradação da bacia, ou seja, o diagnóstico em geral desconsidera 

aspectos políticos inerentes à bacia hidrográfica, uma vez que é comum a tentativa de resolver 

simultaneamente muitos problemas em um projeto e que a coordenação de ações em bacias 

muito extensas é difícil.   

A partir da Política Nacional de Recursos Hídricos, lei n.º 9.433/97, novos 

parâmetros foram incorporados à gestão da água,  que se baseiam na gestão por bacia 

hidrográfica e na valoração econômica da água.  

Os aspectos salientados na caracterização da área do Consórcio Iberê evidenciam 

aumento da demanda por água, a sua escassez, a poluição e o conflito pelo seu uso. Silva 

(2002) conclui que “problemas deste gênero podem ser resolvidos se tratados sob o conceito 

da gestão integrada dos recursos hídricos”. 

A Lei 9.433 afirma ser a água um bem de domínio publico dotado de valor 

econômico por ser limitado enquanto recurso natural e mantém, dentre seus fundamentos que 

“a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas” (BRASIL, 1997). 

Esta gestão deve ainda ser descentralizada e incluir poder público, usuários e sociedade civil. 

Além disso, estabelecem o caráter de publicidade da água (é um bem público, não do 

governo) e sua gestão deve considerar a multiplicidade de uso. O consumo humano é 

priorizado, assim como a dessedentação dos animais. Deve ser observado que o 

abastecimento público abrange  além de necessidades básicas da população, outros fins. 

Para Lanna (1997) os seguintes elementos podem ser citados como parte da 

atividade: a política das águas, o plano de uso, o controle de proteção das águas e o seu 

gerenciamento. Segundo Silva (2002), este último trata do conjunto de ações governamentais 

destinadas a regular o uso, o controle e a proteção das águas, além de avaliar a conformidade 

da situação corrente com os princípios doutrinários estabelecidos pela Política das Águas.   

Ambos autores designam ao governo a atribuição de estabelecer o modelo de 

gerenciamento, ou seja, a configuração administrativa adotada. 
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Dentre os instrumentos previstos no Sistema de gerenciamento de Recursos Hídricos 

a Lei 9.433 prevê (SILVA, 2002):  

• Planos de Recursos Hídricos: planos diretores que fundamentam e orientam a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o seu gerenciamento; 

• Enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo seus usos preponderantes: 

objetiva assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas, além de diminuir os custos de combate e poluição mediante a ações preventivas 

permanentes; 

• Outorga de direitos de uso de recursos hídricos: objetiva garantir o controle 

quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso; 

• Cobrança pelo uso de recursos hídricos: objetiva reconhecer a água como bem 

econômico e dar ao usuário uma indicação do seu valor real, incentivar a racionalização de 

seu uso e obter recursos financeiros para os programas de financiamentos e intervenções 

contempladas nos Planos de Recursos Hídricos; 

• Sistema de informações sobre recursos hídricos: objetiva tratar, armazenar e 

recuperar informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão.  

 
A estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é 

demonstrada na Figura 02.  
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Segundo Johnson e Moreira (2003), a organização do Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos é constituída por:  

• Conselho Nacional de Recursos Hídricos e Conselhos Estaduais – supervisionam, 

normatizam e regulamentam os sistemas. 

• Secretaria de Recursos Hídricos (SRH/MMA): formulam a Política Nacional de 

Recursos Hídricos. 

• Agência Nacional de Águas (ANA): implementam a Política Nacional de Recursos 

Hídricos. 

• Órgãos gestores estaduais e agências ambientais envolvidas com a gestão das 

águas: formulam e/ou implementam a Política Estadual de Recursos Hídricos. 

Figura 02 – Estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

Fonte: Silva (2002) 

CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Secretaria de Recursos 
Hídricos e Ministério 
do Meio Ambiente 

Agência Nacional de 
Águas - ANA 

Organismos Federais 
inerentes e  Recursos 
Hídricos 

Comitê de Bacias de 
Rio Federal/Agencias 

Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos 

Comitê de Bacia de 
Rio Federal/Agencia 

Órgão Estadual de 
Recursos Hídricos 

Comitê de Bacias de 
Rio Federal/Agenciais 



 

 

��

 

• Fundo Estadual de Recursos Hídricos: oferece suporte financeiro do sistema de 

gestão das águas. 

• Comitê de Bacia: define e utilização, proteção e recuperação das águas, enquanto 

organismos político de tomada de decisão e deve promover a participação do poder público, 

usuários e sociedade civil. 

Segundo Costa (2000), além das instâncias institucionais, a Política Nacional de 

Recursos Hídricos reconhece os consórcios intermunicipais e outras associações regionais 

como organizações civís de recursos hídricos. 

A composição dos comitês de bacia é tripartite (governo, usuários e sociedade civil), 

e apesar dos consórcios intermunicipais serem reconhecidos como entidade de gerenciamento 

dos recursos hídricos, são os comitês de bacia hidrográfica e suas agências de águas, as 

instâncias locais de gestão. 

Os comitês (ou grupos) contam com o apoio da agência de água, que atua como 

executiva e administradora técnica cujo recurso provém da cobrança da água, que está 

baseada no princípio do usuário-pagador e do poluidor-pagador, que pagarão tanto pela água 

superficial ou subterrânea captada, quanto pelas emissões de Programas e intervenções 

conforme definido pelo respectivo Plano de Recursos Hídricos. 

Kemper (1997) afirma que os usuários da água são estimulados a usá-la de forma 

eficiente se lhe for atribuída um preço ao passo que se for gratuita, existe uma tendência a 

usá-la mais do que necessário, logo, a disponibilidade de água para todos é reduzida e a 

competição pelo recurso aumenta.  

Segundo a Lei 9.433/97 (BRASIL, 19997), a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos, seja pela captação de água bruta ou pelo lançamento de efluentes, tem como 

objetivos: 

• Reconhecer a água como bem econômico; 

• Dar ao usuário uma indicação do seu valor real; 

• Incentivar a racionalização de seu uso e; 

• Obter recursos financeiros para o financiamento de obras e programas. 

Os comitês de bacia deverão garantir que interesses individuais não se sobreponham 

aos coletivos, garantindo as premissas da Lei, uma vez que é constituído de forma que a 

participação efetiva de seus membros determina a elaboração de Planos de Bacia 
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Hidrográficas que atendam o interesse de seus atores, a sociedade civil,  os usuários e as 

instituições governamentais. 

Silva (2005, p. 16), analisa que:  

A política nacional de recursos hídricos não é pró-natureza, mas sim, pró-
sociedade, sob o ponto de vista da utilização econômica da água que as 
determinações e atribuições contidas se referem ao controle do uso dos recursos 
hídricos apenas por finalidades econômicas por parte da sociedade, com 
preocupações ambientais muito tênues e de caráter secundário. 

3.2 CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS  

Os consórcios intermunicipais são entidades que reúnem instituições para realizar 

ações conjuntas que são desenvolvidas por municípios que utilizariam um volume maior de 

recursos humanos e financeiros, caso o fizessem isoladamente. 

Diferente dos comitês de bacia, que funcionam como um parlamento, os consórcios 

possuem personalidade jurídica, estrutura de gestão autônoma e orçamento específico. Seu 

estatuto define a possibilidade de origem das receitas. 

Justificam-se devido ao fato de que alguns problemas que afetam um município 

exigem soluções que extrapolam a capacidade de um governo municipal de prover recursos 

humanos e financeiros para solucioná-los. Além disso, devido a grande diversidade de 

questões ambientais em um Estado, numa região, pode não ter suas demandas contempladas 

ou produzidas pelo governo. 

Atualmente existem no Brasil consórcios constituídos para atuar sobre os seguintes 

focos: serviços públicos, (cultura, esporte, lazer, assistência social) saúde, obras publicas, 

atividades-meio (desenvolvimento de sistemas, capacitação de pessoal), meio ambiente, 

desenvolvimento econômico regional. 

Os consórcios possuem conselho de gestão, que podem ser compostos além dos 

prefeitos dos municípios abrangidos, por representantes do legislativo municipal e entidades 

da sociedade civil. Geralmente quem o preside é um dos prefeitos municipais integrantes que 

são substituídos em sistema de rodízio no prazo determinado por seu estatuto. 

Operacionalmente, os consórcios possuem quadro pessoal próprio e recursos 

humanos das instituições integrantes, atuando dentro dos seus objetivos, criando linhas 

comuns de ação. 
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Segundo Vaz (2000), os consórcios podem apresentar resultados tipificados em: 

aumento da capacidade de realização, maior eficiência do uso dos recursos públicos, 

realização de ações inacessíveis a uma única prefeitura, aumento do poder de diálogo, pressão 

e negociação dos municípios, aumento da transparência das decisões públicas. 

A participação dos municípios no Consórcio são viabilizados por meio da aprovação 

de lei municipal elaborada pelo executivo, aprovada pelo legislativo (vereadores). A estrutura 

de funcionamento do Consórcio Iberê é representada de forma simples e funcional, conforme 

pode ser observado na Figura 03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 03 – Estrutura do Consórcio Intermunicipal do Consórcio Iberê 

Segundo Costa (2000, p. 24), “os consórcios são reconhecidos como entidades de 

gestão de recursos hídricos e na inexistência de um comitê de bacia na sua área de atuação, 

cabe a eles a responsabilidade pela execução das obras de saneamento”. 

Os consórcios possuem estruturas ágeis por serem locais ou regionais e são 

tecnicamente apoiados pelas instituições que os compõe (empresas publicas e privadas, 

ONG’s, universidades, etc). Após definir as ações a serem implementadas na bacia 

hidrográfica são firmadas parcerias com instituições que possuem objetivos comuns aos do 

consórcio, potencializando as ações. 

Segundo Costa (2000, p. 23):  
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Os consórcios de bacia hidrográfica têm realizado importante trabalho nas suas 
regiões como a conscientização da população sobre o uso racional da água, 
proteção da matas ciliares à formalização de convênios com órgãos estaduais, 
rateios para a realização de obras de saneamento e tratamento de esgotos ou a 
promoção da integração dos municípios para a realização de estudos que favoreçam 
a elaboração de um Plano Diretor da Bacia Hidrográfica, importante instrumento de 
gestão ambiental. 

Soares (2000, p. 25) afirma que a “formação de consórcios de saúde evita a 

subutilização de equipamentos e recursos humanos de cada município e melhora o 

atendimento ao cidadão, que não precisa se deslocar para centros maiores para se atendido”. 

Os equipamentos e atividades viabilizados pelo consórcio, bem como todas as suas 

ações são sustentadas pelo fato de poderem ter continuidade nas mudanças de gestão de 

governo. 

No Estado de Santa Catarina, a Lei Estadual 9.748/94 (SANTA CATARINA, 1994), 

no seu artigo 3º, estabelece:  

O Estado, obedecidos os critérios e normas estabelecidos pelo Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, assegurará os meios financeiros e 
institucionais para: 

XII - incentivo à formação de consórcios entre os municípios, tendo em vista a 
realização de programas de desenvolvimento e proteção ambiental;  
XVI - apoio aos municípios afetados por áreas de proteção ambiental de especial 
interesse para os recursos hídricos, com recursos provenientes do produto da 
participação, ou da compensação financeira do Estado no resultado da exploração 
de potenciais hídricos em seu território, respeitada a legislação federal. 

E continua na sessão IV, quanto aos diversos tipos de participação:  

“Art. 28 - O Estado incentivará a formação de consórcios intermunicipais, nas bacias 

hidrográficas consideradas prioritárias, nas quais o gerenciamento dos recursos hídricos deve 

ser feito segundo diretrizes e objetivos especiais e estabelecerá convênios de mútua 

cooperação e assistência com os mesmos”. 

3.3 GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO  

A gestão integrada deve ser considerada como um processo que inclui os atores 

sociais, melhoramento contínuo, cooperativo e colaborativo, que parte de objetivos e metas 

pré-estabelecidos, no caso do Consórcio Iberê, realizado de forma participativa. No caso da 
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gestão ambiental integrada, envolve uma avaliação da realidade, integração com os desenhos 

governamentais e não governamentais pensados para a área de abrangência.  

Segundo Cicin Sain (1993 apud POLETTE, 2003), exige que sejam planejados os 

usos, o gerenciamento dos recursos e seus sistemas, considerando a história, a cultura e as 

tradições, os conflitos de interesse e o uso do espaço em questão. 

Polette (2003) faz uma análise visando a compatibilização entre processos inerentes 

ao gerenciamento costeiro (ICAM – Integrated Coastal Management, GESAMP – Joint Group 

of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection, PNGC – Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro e PNRH- Plano Nacional de Recursos Hídricos), que 

pode servir de referência para trabalhos equivalentes, seja na zona costeira, seja numa bacia 

ou região hidrográfica, salvaguardando suas características. 

Compatibilizar as perspectivas, potencializar objetivos comuns é um grande 

exercício de democracia. Outra experiência deste gênero, estudada por Silva (2000), 

comparou a gestão de uma bacia no Rio Grande do Sul e  a gestão de uma bacia contígua. 

As experiências obtidas no gerenciamento de bacias hidrográficas e da zona costeira 

consideram a água como agente integralizador e permitem afirmar que as múltiplas 

atribuições deste recurso culminam com um paradoxo: o de que a água possui valor 

econômico, portanto, depende de leis de mercado e por se tratar de um bem essencial, 

necessita que seu uso seja normatizado, com legislação específica e poder público atuante 

sobre o tema. O gerenciamento da água implica em gestão de toda a cadeia de recursos 

naturais e atividades humanas que ocorrem num espaço definido pela bacia hidrográfica e 

zona costeira contígua, pois, os fenômenos físicos ocorrem por toda a extensão desta unidade 

de gestão e não localmente (SILVA, 2000). Esta afirmação não deixa claro que a gestão deve 

ser tratada sistemicamente, mas existem processos humanos em escala local que não afetam 

necessariamente toda a extensão da bacia (teoria da hierarquia de sistemas). 

Estas comparações proporcionam que se análise as semelhanças e diferenças dos 

planos, leis, criando ferramentas que auxiliam a avaliar o processo e ao mesmo tempo balizá-

lo quanto às perspectivas de alinhamento com a pesquisa e as tendências. 

O Gerenciamento Costeiro, por exemplo, trata das ações de gestão ambiental em 

regiões costeiras. Esta atribuição até então sempre fora desempenhada por órgãos 

governamentais, mas como toda gestão de espaços, tomou mais força quando passou a ser 

incorporada a definição de que o gerenciamento costeiro pode ser considerado um meio de 

promover o desenvolvimento sustentável como fim, utilizando de forma participativa e 
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descentralizada o uso, proteção, conservação dos recursos naturais, econômicos e 

socioculturais da zona costeira (SILVA, 2000). 

As diretrizes estabelecidas resultam na adoção de modelos de gestão de bacia 

hidrográfica e zona costeira integrados cuja premissa é: compatibilização. 

O gerenciamento integrado, segundo UNESCO (2001), considera a variedade de 

problemas e suas atividades devem levar em conta a sensibilidade das jurisdições territoriais, 

a existência de muitas organizações com objetivos específicos, sendo portanto, importante 

capacitação de agentes aptos a lidar com os problemas, ainda, o acesso à informação e seu 

intercâmbio, a combinação de diferentes disciplinas científicas correspondentes e o uso destas 

como meio para elaborar a gestão das bacias.  

Segundo Dourojeanni (1997), o desafio que o governo enfrenta envolve saber como 

desenhar e implementar sistemas que sejam capazes de compatibilizar três principais 

objetivos que em tese lideram o desenvolvimento sustentável: crescimento econômico, 

equidade e desenvolvimento sustentável e as dificuldades podem ser divididas em 3 

categorias: conceitual, teórica e pratica.  

A primeira, inerente ao conceito, refere-se a dificuldade de se obter consenso e como 

conseqüência tem-se as várias interpretações dadas ao desenvolvimento sustentável, equidade 

social e sustentabilidade ambiental. Isto implica no fato de que a região precisa determinar o 

significado de cada termo para cada ator participante do processo de gerenciamento. 

A segunda, inerente as considerações teóricas refere-se a dificuldade de se eleger 

indicadores para o desenvolvimento sustentável, pois, em principio não se utiliza parâmetros 

compatíveis, de modo que cada objetivo é mensurado com base em critérios diferentes. 

A terceira, inerente à prática, refere-se à necessidade de criar um processo de 

gerenciamento na qual os atores tomem decisão sobre assuntos do qual existe uma ruptura 

entre um conceito claro e a base teórica. 

O processo de execução de ações, segundo Dourojeanni (1997) envolve 10 estágios: 

1) Identificação dos atores envolvidos no processo de gerenciamento; 

2) Verificação do critério que governa a ação dos atores; 

3) Identificação dos problemas relacionados às condições de vida e a conservação 

dos recursos da esfera em questão, como é expressado e percebido por cada ator ou grupo de 

atores que participam do processo de gerenciamento; 

4) Transformação da demanda e problemas identificados em objetivos; 
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5) Demarcação e classificação das esferas ou territórios onde serão focados os 

objetivos; 

6) Identificação das ameaças às quais necessitam ser superadas para obter os 

objetivos dentro da esfera prevista (técnica e física; política e legal; econômica e financeira; 

institucional e administrativa; social e cultural; e educacional e cientifica); 

7) Proposição de soluções para as ameaças identificadas e para atingir os objetivos; 

8) Identificação das estratégias a serem aplicadas; 

9) Formulação de programas, projetos, atividades e tarefas; 

10) Execução das atividades e follow-up. 

 

O Consórcio Iberê cumpriu este processo, resumindo suas etapas bem: promoção, 

identificação dos problemas, elaboração dos projetos, avaliação e sustentação, baseado na 

metodologia de Hidalgo (1997). 

O conceito de manejo de bacias hidrográficas tem evoluído de formas simples a 

processos de gestão mais integrados (ESCOBAR, 2002). 

Dourajeani e Jouravlev (2002 apud ESCOBAR, 2002), apontam como a principal 

razão para a gestão integral da água nas bacias hidrográficas que existe uma alta relação de 

interdependência e interrelação (externalidades ou efeitos externos) entre os usos da água e os 

usuários de água em uma bacia que pode ser imprevisível. As águas superficiais e 

subterrâneas, assim como as bacias de captação, as zonas de recarga e os pontos de extração 

de água e lançamento de efluentes até o mar formam uma bacia, um sistema integrado. 

A gestão da água sob o enfoque da bacia hidrográfica consiste em tomar decisões de 

intervenção onde seja levada em conta a sua dinâmica. Este interesse tem aumentado com o 

incremento da competição pelo uso da água e o aumento de ocupação territorial. 

Observa-se quebra de paradigmas de enfoques, de fragmentos sob o ponto de vista 

de usuários para um enfoque mais integrado com a reorientação da gestão de bacias 

hidrográficas, o Estado tem se reorganizado quanto a sua “práxis”. 

Dourojeanni e Jouravlev (2001 apud ESCOBAR, 2002) entendem ser fundamental 

criar entidades de gestão de água por bacias e assegurar o tratamento especial ao uso e 

conservação de áreas sensíveis como aqüíferas, banhados, lagos, rios e áreas de recarga de 

águas subterrâneas.  

A falta de informação sobre a contaminação, a disposição institucional, a falta de 

recursos apresentam como resultado que a combinação é setorizada, fragmentada e 
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incompleta, em geral não é atualizada e tem limites para ser utilizada no gerenciamento. Os 

processos de gerenciamento integrado devem contar procedimentos efetivos, exeqüíveis. 

3.4 PROCESSOS PARTICIPATIVOS 

Do ponto de vista da ciência política, a descentralização do Estado tem como 

fundamento: participação e a transparência da coisa pública. Esta pesquisa vai se ater na 

participação que implica na ampliação do poder da população em escolher livremente seus 

indicadores de aspectos e impactos ambientais, propiciando insumos claros seja para o 

governo, seja para outro segmento. 

Segundo Sherry Arnstein  (1969, apud BROSE, 2001) existe uma classificação dos 

8 tipos diferentes de participação, chamada de “escada da participação cidadã”: controle pelo 

cidadão, delegação de poder, parceria, pacificação, consulta, formação, terapia, manipulação.  

Instrumentos participativos têm como função principal ajudar a estruturar as disputas 

sobre poder entre atores sociais, torná-las mais transparentes e desta forma, contribuir para 

uma distribuição mais eqüitativa de poder. O poder para tomar decisões, para alocar recursos, 

para iniciar ou encerrar atividades seja no âmbito de um governo, de uma organização, de um 

projeto/programa público ou de um município. 

Feuerestein (1990) apresenta sua experiência na avaliação participativa com 

comunidades rurais. Roche (2000) detalha experiências e instrumentos relacionados 

especificamente para ONG’s e Brose et al (2001) apresenta o PIM – Participatory Impact 

Monitoring – PIM, desenvolvido pela GTZ – Sociedade Alemã de Cooperação Técnica. 

Jungk e Muellert (1973) ao debater sobre infraestrutura das cidades alemãs e no 

cotidiano afirmam: “os usuários são sempre os últimos a saberem o que está planejado para 

eles”. Estes mesmos autores afirmam que num planejamento técnico, somente a parte racional 

está sendo utilizada, excluindo a capacidade emocional e intuitiva e por isso os planos ficam 

limitados à esfera intelectual e condicionadas à racionalidade. 

Matthäus (2001) propõe a vivência de Oficinas do Futuro como metodologia de 

planejamento e avaliação de projetos de desenvolvimento local, trabalhando-se com o  

emocional e o intuitivo sem ficar na utopia, sem resultados concretos e isso exige um 

direcionamento claro. 
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A tendência de cada profissão de considerar-se elite com valores culturais especiais, 

pode ser um obstáculo interdisciplinar. Muitos profissionais têm pouco respeito pelos que se 

situam fora de seu campo de atuação, mesmo quando todos estão procurando um mesmo 

objetivo (BROSE, 2001). O autor afirma ainda que a informação quando interpretada, gera 

conhecimento. A partir do manuseio dos dados é construída a informação e apenas após o 

manuseio e a internalização da informação, se gera o conhecimento. 

A descrença e frustração das pessoas com trabalhos anteriores nas organizações a 

qual pertencem, diagnósticos (participativos ou não) que se apresentaram como experiências 

frustradas , são limitantes para o estabelecimento de novos processos. Mas trabalhos dessa 

natureza podem criar grandes expectativas e limitar os resultados. 

Segundo Brose (2001) quando se trabalha com enfoque participativo, a atenção não 

deve estar centrada nos instrumentos, métodos e técnicas, mas naquilo que constitui a questão 

central da participação: o poder. Ou melhor, as disputas sobre o poder. 

O movimento da participação da sociedade civil reflete a nova percepção de 

responsabilidade local por determinar as ações que possam produzir seu bem estar e assim 

mobilizam as habilidades, capacidades, dons e sabedoria dos cidadãos locais. 

A participação possibilita o fortalecimento e amadurecimento da identidade coletiva 

do grupo além de ampliar a possibilidade de que as ações propostas sejam significativas. 

Assim, o processo democrático é praticado, com todas as questões que seu exercício traz à 

tona. 

Alguns exemplos de modelos ditos colaborativos foram desenvolvidos em Curitiba, 

no Estado do Paraná, baseado em metodologia canadense (CURITIBA, 2002). Relata como 

aprendizado que pode ser aplicável a trabalhos equivalentes: 

“A abordagem colaborativa é um processo contínuo e nunca um produto acabado. 

Embora hajam convicções e práticas fundamentais que formam o alicerce da abordagem 

colaborativa, o rumo que cada grupo toma lhe é peculiar. Não há uma maneira de se realizar 

este trabalho. 

O processo de trabalhar colaborativamente é lento, muitas vezes tortuoso e sempre 

desafiante. Também é muito recompensador, empolgante e efetivo. 

É muito importante continuar a construir a partir dos trabalhos já existentes. Assim, 

mantém-se a coerência e a visão. Trabalhar seguindo-se vários rumos ao mesmo tempo cria 

confusão. 
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São os participantes - nas oficinas, nas comunidades - a chave para o sucesso desta 

abordagem. Como facilitadores, precisamos aproveitar suas experiências e conhecimentos e 

não simplesmente impor as nossas opiniões. 

É essencial elaborar programas de treinamento que sejam participativos. Quando 

as pessoas têm a oportunidade de participar das discussões de forma séria, elas ficam mais 

propensas a desenvolver um compromisso para com o trabalho”. 

Quando os atores, através da participação, têm visibilidade, se sentem orgulhosos, 

motivados, comprometidos a dar seqüência ao trabalho. A experiência em Curitiba segue com 

suas referências ao aprendizado obtido: 

“O desenvolvimento de habilidades efetivas requer ferramentas e técnicas 

relevantes, repetição e prática. Modelos práticos, formatos simples e descomplicados 

funcionam melhor em treinamentos dessa natureza. 

É muito importante utilizar uma linguagem clara e compreensível e que tome o 

tempo para chegar a uma compreensão mútua de palavras chaves. 

Ter boas habilidades de articulação é muito importante para qualquer pessoa que 

realize um trabalho colaborativo. É essencial que as lideranças e aqueles que trabalham na 

comunidade tenham oportunidades para desenvolver uma habilidade crítica. 

Ter flexibilidade é uma das características necessárias para esse trabalho. É 

essencial para que possamos responder adequadamente às necessidades que sempre estão 

mudando no grupo e nas comunidades com as quais trabalhamos. Programas rígidos não 

funcionam”. 

Afirmam ainda que é essencial ter lideranças fortes, praticar aquilo que apregoa-se e 

ao fato de ser ressaltado o ponto forte das pessoas, toda a prática deve incorporar estes 

preceitos. 

No princípio colaborativo, a pessoa precisa estar no centro da ação e ser sujeito ativo 

no trabalho comunitário. Os problemas sejam sociais ou ambientais, não dependem da 

vertente institucional ou apenas da comunitária.  

Brose (2001) analisa que a comunidade na verdade representa um grande mosaico de 

interesses e projetos individuais que dificultam o consenso sobre propostas de ação.  

A articulação das vertentes deve considerar a particularidade das entidades 

participantes. Neste aspecto, o trabalho realizado em Curitiba chama a atenção:  
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“O trabalho colaborativo não visa integrar as ações dessas entidades ou desses três 

setores (empresários, governo e sociedade civil), mas sim articular tais ações de maneira que 

cada um com sua particularidade e sua parcela de responsabilidade social, faça a sua ação 

específica, aquilo que lhe é próprio”. 

A garantia do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado está na Constituição 

Federal (BRASIL, 1988). Este direito pressupõe que os cidadãos tenham acesso às 

informações ambientais, que são importantes para subsidiar o seu entendimento sobre a 

questão. 

Para Jacobi (2002 apud GUIMARÃES, 2002), entende-se como participação o 

aperfeiçoamento de um método de governo, que supõe ter havido um cumprimento prévio ou 

simultâneo de uma série de requisitos, premissas da democracia, além da nova prática de 

descentralização político-administrativa que tem se concretizado por uma revisão da divisão 

de competências, funções e recursos para tomada de decisões. 

A participação dos atores como propulsor do comprometimento nos projetos é 

descrita por De Siervi (2000), como uma possibilidade de olhares estabelecidos conforme 

nossa capacidade e interesse de observação. E a partir dessa premissa, limitação, trata da 

participação como perspectiva do processo de planejamento que passa a oferecer modos e 

meios de operar transformações qualitativas dentro deste instrumento de ação racionalizada, 

ou seja, planejamento participativo. 

No entanto, para ser viabilizada a participação na identificação de problemas 

ambientais de uma região, a composição do grupo, a dinâmica que se estabelece entre seus 

integrantes, a relação com as questões devem ser considerados. Além disso, o nível de 

governabilidade, a ascensão sobre o tema trabalhado e a factibilidade de se tomar decisões 

sobre estes são aspectos relevantes (COLLETE, 2001). 

Segundo Krappitz e Souza (1988), ao se enfocar processos participativos, entende-se 

que existe uma aproximação sistemática a processos de grupos buscando mobilizar seus 

potenciais, instrumentalizando-os para aperfeiçoar suas ações por meio das contribuições dos 

participantes.   

O diálogo ativo, a problematização e a conclusão compartilhada do processo são 

características destes modelos. Collete (2001) afirma que permite uma interação 

interdisciplinar e multisetorial gerando soluções mais criativas e ajustadas à sua realidade. 

Segundo Guimarães (2002) as práticas sociais que constroem cidadania representam 

a possibilidade de construir-se num espaço privilegiado para cultivar a responsabilidade 
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pessoal, a obrigação mútua e a cooperação voluntária. As práticas sociais que lhe são 

inerentes relacionam-se com a solidariedade e no encontro entre direitos e deveres. A 

ampliação da esfera pública tem colocado uma demanda à sociedade em termos de obter uma 

maior influência sobre o Estado, tanto como sua limitação, assumindo que a autonomia social 

supõe transcender as assimetrias na representação social, assim como modificar as relações 

sociais em favor de uma maior auto-organização social. 

Collette (2001) cita como instrumentos que facilitam a participação: moderador 

como elemento neutro, a visualização continua de todo o processo, a problematização como 

mecanismo para mobilizar as informações e conhecimento dos envolvidos, o trabalho em 

grupo para aumentar a eficácia e garantir a criatividade, as sessões plenárias para compartilhar 

os resultados, o debate ativo provocado continuamente e a condução compartilhada, avaliando 

todos os passos. 

Chambers et al (2002) afirma que as técnicas participativas, criam caminho para 

estimular e apoiar os atores a investigar, analisar e avaliar seus obstáculos e chances, a tomar 

decisões fundamentais e oportunas relacionadas aos projetos a seu respeito.  

Segundo Thiolent (2002) as respostas a dignósticos dados não são suficientes em si 

mesmo, questionários deste gênero trazem informações sobre o universo considerado que 

serão analisadas e discutidas em reuniões. Para consenso são escolhidas ferramentas (BROSE, 

2001) e parte-se de pressupostos de que este é construído a partir de negociações que 

pressupõem que todos os participantes possuem oportunidades iguais. 

Brandão et al (1990) afirma que: “Os cientistas conscientes têm perguntas 

inquietantes que começam ou terminam após suas pesquisas, questionando para que serve o 

conhecimento social acumulado pelo seu objeto de pesquisa, para quem, para que usos e em 

nome de quem o conhecimento adquirido diz algo?”. 

A partir de então o conhecimento teórico deve atuar para complementar este 

processo. O processo no qual se envolvem as vertentes comunitárias e institucionais e os 

papéis que lhes cabem relacionados a querer, saber e poder realizar. Segundo Gomes (apud 

BROSE, 2001) o conjunto de ações de implementação caracterizará fundamentalmente 

concessões de todas as partes e prossegue quando se trata de questões de meio ambiente e de 

relações humanas, a participação não deve deixar estas complexas teias serem representadas 

de modo simplista no empreendimento planejado.   

Brose (1997) descreve como princípios para a participação: que se constitui em 

direito das pessoas por ser uma necessidade humana; é um processo onde se desenvolve senso 

crítico e empoderamento; a população se apropria do desenvolvimento; é algo que se aprende 
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ao realizar e se aperfeiçoa ao longo do processo; ainda que tratada como provocação, deve ser 

organizada sem que implique em manipulação; a organização e estabelecimento de fluxos de 

comunicação é facilitada com a organização; assim como pode solucionar conflitos, pode 

gerá-los e conclui afirmando que a participação não é fundamental em todas as ocasiões. 

Segundo Brose (2001), a quantidade de projetos incidentes sobre a população de 

pequenos municípios no meio rural cresceu na década de 90, passando a existir sobreposições 

– quando não concorrência – de iniciativas dos governos federal, estaduais e municipais, além 

de ONG’s, sindicatos, dentre outros. 

3.4.1 Agenda 21  

Jacobi (2002) defende que devem ser criadas condições para este exercício com base 

na educação para a participação. Segundo o autor, isto se dá por meio da presença de uma 

pluralidade de atores que poderão intervir de forma mais consistente e se tutela nos processos 

decisórios de interesse público, se for ativado o seu potencial de participação.  

Já existe base legal para assegurar à população o direito de participar, agora se faz 

necessário despertar o seu interesse para fazê-lo. 

A 4ª Conferência Ministerial da série Meio Ambiente para a Europa, realizada em 21 

de abril de 1998 na Dinamarca aprovou a convenção sobre o direito de acesso livre à 

informação, à participação dos cidadãos em processos de tomada de decisão e à justiça 

ambiental (GUIMARÃES, 2002). 

Autores apostam na educação ambiental para resgatar e promover mudanças de 

atitude de modo que se adquira habilidades, conhecimentos e acreditam na ampliação da 

participação, seja através da definição e destinação de recursos financeiros por parte do poder 

público e a iniciativa privada para a captação e a estruturação de programas de educação 

formal e não formal para os atores que assumirão a tomada de decisão. 

A informação deve ser transparente e acessível a toda sociedade. A audiência 

pública é um instrumento que garante a participação do cidadão, ainda que este não represente 

uma organização. As audiências públicas são práticas legais garantidas formalmente para a 

participação, mas ainda é necessário que o cidadão se habilite para que seja uma prática 

efetiva. 

Os comitês de bacia garantem espaço na sua composição de 40% para representantes 

da sociedade civil, mas geralmente, é preciso qualificar esta participação. 
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Segundo Silva (2000), a educação ambiental apresenta-se no contexto da gestão de 

bacia hidrográfica como uma estratégia político pedagógica capaz de formar os valores, 

habilidades e capacidades para conduzir os cidadãos diante de suas responsabilidades e da 

importância do exercício consciente de sua cidadania; a ter clareza sobre o fato de que é 

necessária a interdependência econômica, social, política, ecológica entre planos que se 

aplicam à mesma área de abrangência; ao acesso a novos conceitos e técnicas fundamentais 

para melhor compreensão das questões ambientais e assuntos correlatos; a formular 

estratégias se valendo do conceito de sustentabilidade. 

Considerado o mais importante protocolo da Eco-92, a Agenda 21 tem por 

finalidade reorientar o desenvolvimento em direção à sustentabilidade, constituindo-se num 

plano de ação de médio e longo prazos. Desse modo, caracteriza-se como um processo de 

planejamento estratégico que visa atingir o desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 não é, 

portanto, um plano de Governo, mas um termo de compromisso da sociedade, tendo os 

governos como principais operadores.  

Os princípios da Agenda 21 foram reafirmados na Declaração de Joanesburgo e 

reconhece a necessidade de estabelecer medidas identificadas no tempo e no espaço, reforça a 

necessidade do fortalecimento das parcerias enter atores e agentes relevantes, mantendo sua 

respectiva independência. A sociedade participa na formulação de políticas públicas, na 

tomada de decisões e cumpre o plano de implementação, que deve contemplar esta 

participação em todos nos níveis. 

Segundo Novaes (2000), os temas da Agenda 21 estão agrupados em 40 capítulos e 

em quatro seções que tratam de:  

• Aspectos sociais e econômicos: as relações entre meio ambiente e pobreza, saúde, 

dívida externa, consumo e população; 

• Conservação e administração de recursos: as maneiras de gerenciar recursos 

físicos como terra, mares, energia e lixo (resíduos), para garantir o 

desenvolvimento sustentável; 

• Fortalecimento dos grupos sociais: as formas de apoio a grupos sociais 

organizados e minoritários que colaboram para a sustentabilidade; 

• Meios de implementação: financiamento e papel das organizações governamentais 

e não governamentais.  

Através do planejamento de ações futuras, define-se um roteiro, com metas, recursos 

e responsabilidades, servindo como referência para a priorização de investimentos e 
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orientação na aplicação de recursos e energias no rumo do desenvolvimento sustentável, que 

inclui melhor qualidade de vida e maior justiça social.  

Desse modo, a Agenda 21 é um instrumento que pode ser utilizado por qualquer 

instância de governo seja ele nacional, estadual ou municipal, mesmo em empresas e 

instituições. O que importa não é a escala territorial, mas o envolvimento dos diferentes atores 

sociais num planejamento estratégico fundamentado no marco da sustentabilidade, ou seja: 

que aborde os aspectos econômicos, sociais e ambientais.  

Para que se atinja esses objetivos existe um processo, um longo caminho a ser 

trilhado, que depende da sensibilização e do estágio de amadurecimento de cada comunidade 

na discussão dos temas públicos de forma participativa. 

Mais do que um documento, a Agenda 21 é um processo de planejamento 

participativo que analisa a situação atual de um país, Estado, município e/ou região, e planeja 

o futuro de forma sustentável. Esse processo de planejamento deve envolver todos os atores 

sociais na discussão dos principais problemas e na formação de parcerias e compromissos 

para a sua solução a curto, médio e longo prazo.  

Contudo, a análise e o encaminhamento das propostas para o futuro devem ser feitos 

dentro de uma abordagem integrada e sistêmica das dimensões econômica, social, ambiental e 

político-institucional. 

Um dos pontos fundamentais da Agenda 21 é a forte ênfase à "ação local" e à 

administração descentralizada. O capítulo 28 da Agenda 21 é todo dedicado às iniciativas de 

elaboração da agenda local e ao papel das esferas de governo nesse processo, já que é no nível 

local que as ações se concretizam, pela mobilização direta das comunidades. Cabendo a cada 

país e a cada localidade assumir o compromisso de legar às futuras gerações um meio 

ambiente saudável, com recursos necessários à continuidade de seu desenvolvimento 

sustentável. 

Distinguir o que é projeto e processo traz clareza no dimensionamento dos prazos, 

engendrar diretrizes e ações concretas capazes de superar os obstáculos da gestão ambiental é 

apresentado com detalhes por Novaes (2000). 

No que diz respeito à avaliação, Buarque de Holanda (2004, p. 78) conceitua 

avaliação como: “ato ou efeito de avaliar; valor determinado pelos avaliadores; determinar a 

valia”. 

Enquanto Dourojeanni (1997) afirma que avaliação é a diferença entre o que se 

espera (modelo, conceitual teórico, situação desejada) e a real situação estabelecida. 

Apresenta conclusões que facilitam entender as razões das diferenças observadas entre a 
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situação existente e a desejada. Para que seja caracterizada uma avaliação, é requerida uma 

referência. 

O desafio coletivo consiste, segundo de Siervi (2000) na pergunta matriz: Quando os 

processos participativos se auto-avaliam e como a avaliação inclui a participação em sua 

dinâmica operativa. 

Segundo de Siervi (2000, p.71): “fica explícito no resultado do processo de 

avaliação as relações existentes entre a natureza do valor que a rege e o objeto do julgamento 

(sua verdade, legitimidade, sentido ou relevância)”. 

Segundo IPEA (1990 apud  SIERVI, 2000, p. 72): 

A prática institucional de avaliação orienta-se prioritariamente para a obtenção de 
dados quantitativos, na medida que busca quase que exclusivamente o alcance de 
metas programáticas. Nesta perspectiva, a avaliação não alcança os aspectos 
referentes à qualidade e atributo das ações, elementos intrínsecos aos processos 
sociais sendo uma tendência privilegiar um método em relação ao outro, mas, as 
opções por métodos orientados a revelar aspectos que privilegiam o qualitativo 
descuidam, em geral, de dimensionar os fenômenos e sua quantificação.  

Se ao longo da execução dos projetos forem previstas avaliações periódicas e nesta 

se constatar necessidade de alteração, qualquer que seja, implicará na necessidade de inserção 

de novas metodologias e instrumentos, como por exemplo, indicadores. 

Saul (1986 apud SIERVI, 2002) descreve 7 aspectos a serem considerados ao se 

analisar propostas metodológicas de avaliação que pode ser utilizada pelo Consórcio, 

conforme demonstrado no Quadro 01. 

 

ENFOQUE Principal categoria da proposta de avaliação e pela 

qual é em geral conhecida. 

DEFINIÇÃO Forma como o autor define avaliação. 

OBJETIVO Identificação dos alvos que o autor concebe dentro de 

sua proposta de avaliação, o que deve ser atingido uma 

vez implementado o modelo. 

PAPEL DO AVALIADOR Forma como o autor define o papel do avaliador. 

IMPLICAÇÕES (DO PROJETO DE AVALIAÇÃO) Sugestões do autor para elaboração e/ou 

desenvolvimento dos planos de avaliação referentes a 

procedimentos, estrutura e conteúdo do processo que 

pretende avaliar. 

LIMITAÇÕES (REGISTRADA NA LITERATURA) Destaque dos principais questionamentos em relação à 

proposta de avaliação e possíveis utilizações 
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inadequadas que poderão comprometer a eficiência. 

CONTRIBUIÇÕES Destaque dos pontos que representam as contribuições 

mais importantes de cada um dos enfoques de 

avaliação. 

Quadro 01 – Características de análise de projetos 

Fonte: Siervi (2000) 

Ainda que autores como Wilhein (1976 apud SIERVI, 2002) afirmem que os planos 

[projetos] vinculados a determinadas administrações e gestões políticas não possuem 

cobrança sobre as metas propostas, e que quando o prazo deste plano [projeto] se esgota sem 

que algumas ações nele contidas tenham sido executadas, o que se segue não é uma avaliação 

e sim um novo plano [projeto],  elaborado por outros técnicos. 

Esta afirmação reforça a idéia de que os projetos devem ser desenhados de modo a 

possuir avaliações como seu componente e que a gestão destes pode até prever a 

substituição/introdução de novos técnicos, mas que devem respeitar o “caminho percorrido” 

até então, de modo que o resultado das avaliações, sejam precedidas de alterações, sejam estas 

sutis ou substanciais, não deve ser considerado como “voltar a estaca zero” e sim, uma re-

construção, que pode ser mais rico tanto quanto for engendrada à transformação dos 

indivíduos, atores participantes do processo. 

Avaliar detalhadamente a seqüência de resultados de um processo revela a lógica 

sob a qual está sendo construído. 

Autores ainda concluem que o Estado não deve ser dispensado de sua 

responsabilidade, ainda que seja por vezes visto como falho sob vários aspectos. E 

dificilmente essa responsabilidade se efetiva sem a participação dos reais interessados. 

(AMMAN, 1977;  SANTA CATARINA, 1985;  FLEURY e  FERREIRA, 1984). 
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4 MÉTODO 

O fluxograma a seguir descreve a metodologia utilizada nesta pesquisa (Figura 4) 

para que se atinja os objetivos propostos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Figura 04 – Metodologia da pesquisa 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DA FERRAMENTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 

AMBIENTAIS 

A partir da identificação dos arranjos organizacionais realizados na constituição do 

processo, da identificação das instituições públicas, privadas e dos atores sociais da área de 

abrangência do Consórcio foram caracterizadas as vertentes comunitária e a institucional.   

A ferramenta de identificação dos problemas ambientais da região hidrográfica do 

Consórcio Iberê foi utilizada a partir da metodologia desenvolvida por Hidalgo (1997) por 

meio da aplicação de cadernos, elaborados para grupos institucionais ou comunitários, como 

instrumento de participação da vertente comunitária. À vertente institucional coube a 
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participação por meio do conhecimento científico acerca das questões ambientais formuladas 

nos Cadernos e da análise das respostas e propostas obtidas. Foi realizada pesquisa nos 

arquivos do Consórcio, tendo sido identificados os Cadernos aplicados no período de 1998 a 

1999, as tabulações das respostas e propostas.  

 A aplicação destes cadernos se deu em reuniões agendadas com grupos de interesse, 

previamente selecionados e convidados pelos coordenadores dos Grupos Municipais de 

Trabalho. Os cadernos foram elaborados por equipe multidisciplinar, representante das 

instituições públicas e privadas, da sociedade civil que compõem a câmara técnica e os 

participantes dos grupos municipais de trabalho do Consórcio.  

Cadernos se constituem em ferramentas capazes de focar os problemas ambientais 

sob diversas perspectivas e integrá-las na formulação dos projetos. Esta pesquisa identificou 

sua aplicabilidade e o processo de construção dos projetos. A complexidade da identificação 

destes problemas sob diferentes olhares culminou com os níveis de priorização dos objetos 

dos projetos elaborados. 

O caráter holístico enfocou a articulação inter e intra-institucional, o processo de 

mudança desenhado e executado de forma dinâmica, adaptado sucessivamente, levou em 

conta a experiência dos atores sem perder de vista a ferramenta adotada.  

A convocatória para o planejamento dos conteúdos e ferramenta utilizados foi 

realizada de modo que superasse a setorização típica das instituições que os separam em 

departamentos: planejamento, recursos hídricos, agricultura, meio ambiente, desenvolvimento 

urbano, desenvolvimento econômico, vigilância sanitária. Os cadernos foram elaborados para 

integrar a bacia hidrográfica e sua comunidade em um sistema interconectado sobre temas 

sugeridos pela câmara técnica (vide anexos A, B, C, D, E, F, G, H e I respectivamente), quais 

sejam: 

• Caderno de planejamento participativo do nosso município;  

• Caderno do lixo contaminado;  

• Caderno lixo urbano; 

• Caderno de dejetos de suínos;  

• Caderno de planejamento nossa escola;  

• Caderno de diagnóstico nossa empresa industrial; 

• APA – Área de proteção ambiental urbana; 

• APA – Área de proteção ambiental rural; 

• Caderno de planejamento ambiental participativo na nossa comunidade rural. 
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A estrutura dos cadernos partiu da identificação dos atores sob os seguintes 

questionamentos: Quem somos? Onde moramos? Que problemas temos? Quais as nossas 

propostas para resolvê-los? 

As perguntas apresentadas nos cadernos são claras, de múltipla escolha, conforme 

pode ser observado (Vide Anexos). 

A aplicação dos cadernos seguiu uma agenda elaborada pelo grupo de trabalho local 

que executou a aplicação, com cronogramas definidos por município. A tabulação dos 

cadernos foi realizada pelos grupos municipais de trabalho. Os cadernos tabulados dos 

municípios foram enviados para a gerência do Consórcio, que consolidou os resultados 

formando o banco de dados do Iberê. A seguir, os cadernos individuais foram devolvidos para 

as famílias ou instituições que os preencheram.  

A partir destes Cadernos, que foram preenchidos pelos próprios atores, a vertente 

comunitária, representada por comunidade urbana, rural, escolas e as vertentes institucionais, 

representadas por indústrias, prefeituras, empresas geradoras de resíduos contaminantes, foi 

concluído o diagnóstico ambiental. 

A dinâmica utilizada para preenchimento dos cadernos foi de reuniões por 

municípios e por grupos de atores. A figura 05 demonstra professoras consensando o caderno 

Nossa Escola, consolidando as informações para elaborar o Caderno de Consenso da Nossa 

Escola (Vide Anexo E). 

Após a aplicação dos cadernos, iniciou-se o trabalho de sistematização e análise das 

informações obtidas e das propostas. Obteve-se informações, relações e percepções dos 

principais problemas sob o espectro dos atores que participaram do preenchimento dos 

cadernos. 
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Figura 05: – Professoras tabulando o resultado do caderno Nossa Escola 

Braga (2002) apresenta como características básicas para a identificação problemas 

ambientais o seguinte: descrever a ação proposta e as suas alternativas, prever a natureza e 

magnitude dos efeitos ambientais, identificar as preocupações humanas relevantes, listar os 

indicadores de impacto a serem utilizados e definir magnitude de cada um, a partir dos valores 

previstos com relação a natureza e magnitude dos seus efeitos, determinar os valores de cada 

indicador de impacto e o impacto ambiental total. 

Ao se aplicar os cadernos, realizou-se o que Thiolent (2002) define como pesquisa 

ação, pois os pesquisadores desempenham um papel ativo no equacionamento dos problemas 

encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em função dos 

problemas. 

O Caderno traz em seu último bloco, propostas que devem ser feitas pelos atores 

entrevistados.  
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4.2  CARACTERIZAÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS  

Os projetos foram definidos a partir dos eixos propostos como resultado do 

diagnóstico ambiental obtido na tabulação dos cadernos. A definição se deu em reuniões entre 

a gerência e grupos municipais de trabalho.Neste estudo, foram caracterizados quanto ao seu 

escopo, objetivos gerais e específicos.  

4.3 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA PESQUISA DA ESTRATÉGIA DE 

GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

A partir dos referenciais da gestão ambiental integrada, esta pesquisa foi realizada, 

baseada nos trabalhos realizados por Ochoa (1999) no período de janeiro a fevereiro de 2004, 

com a aplicação do questionário de avaliação (Vide Apêndice). Esta estratégia foi comparada 

à adotada pelo Consórcio Iberê, identificando os pontos de aproximação e distanciamento da 

metodologia de gestão integrada. A figura 08 representa as etapas do Consórcio Iberê 

enquanto processo a ser avaliado.  

 

A primeira etapa do Consórcio é a promoção, que se inicia a partir da constatação de 

que existem problemas ambientais comuns percebidos pelos atores. A seguir, é realizado o 

diagnóstico ambiental, com a aplicação dos Cadernos. Após tabulação dos resultados e das 

propostas feitas, são elaborados os projetos. Após implementados os projetos e realizado 

acompanhamento das ações planejadas, é realizada avaliação do processo. Por fim está a 

sustentação do Consórcio e as ações necessárias para garantir sua eficiência e eficácia. 
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Figura 06: Sistema de implantação do Consórcio Iberê  
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Figura 06 – Sistema de implantação do Consórcio Iberê 
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Definiu-se que a pesquisa de avaliação deveria ser aplicada junto aos atores que 

tiveram participação direta no processo e o público alvo. Sendo assim, por sorteio foram 

selecionados para responder à pesquisa os seguintes atores: 2 prefeitos, 2 vereadores, 3 

coordenadores municipais, 2 representantes da iniciativa privada, 2 representantes de 

instituições públicas e 14 representantes da sociedade civil, sendo 2 por município. 

O questionário foi dividido em perguntas divididas em 5 grupos que equivalem aos 

passos, segundo Ochoa (1999): o primeiro consiste na identificação e seleção dos assuntos 

chave, o segundo na preparação do Consórcio, o terceiro traz a adoção formal e 

provisionamento de recursos, o quarto caracteriza-se pela sua implementação e por fim o 

quinto passo contempla a avaliação dos 5 passos que, de acordo com Ochoa, consituem um 

Plano de Gerenciamento Integrado (Vide Figura 07). O questionário aplicado encontra-se no 

Apêndice. 

 

Ciclo do GCI 

4
Implementação

3

Decidindo

3

Adoção

2

Preparação do 
Programa

5
Avaliação

1

Entendimento da 
realidade local

Fonte: GESAMP (1999) adaptação: Olsen & Ochoa (2004)

 
Figura 07 – Ciclo do Gerenciamento Ambiental Integrado 

De acordo com o método, cada etapa do ciclo equivale a um passo, cujas ações 

essenciais estão descritas no Quadro 02. O passo 1 diz respeito à identificação e avaliação dos 

assuntos chaves; o passo 2 diz respeito à preparação do Consórcio; o passo 3 diz respeito à 

adoção formal e provisionamento dos recursos; o passo 4, à implementação e o passo 5, à 

avaliação. 

Estes passos indicam um conjunto de ações prioritárias que devem ser 

implementadas para serem consideradas um processo de gerenciamento ambiental integrado. 

As perguntas do questionário são formuladas baseadas nestas ações e servem para reconhecer 
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como os passos e suas ações estão sendo adaptadas à situação atual e se existe conexões 

estratégicas à medida que o Consórcio evolui. 

 

PASSOS AÇÕES ESSENCIAIS 

 
PASSO 1 

ENTENDIMENTO DA 

REALIDADE LOCAL 

Identificar e avaliar os principais pontos ambientais, sociais e 
institucionais e suas implicações. 
Identificar os principais atores e seus interesses. 
Verificar a factibilidade e a liderança governamental sobre os assuntos 
selecionados. 
Selecionar os assuntos sobre os quais a iniciativa de gerenciamento 
enfocaria seus esforços. 
Definir a meta da instituição. 

 
PASSO 2 
PREPARAÇÃO DO 
PROGRAMA 

 

Documentar as condições da linha de base. 
Realizar a pesquisa identificada como prioritária. 
Preparar o plano de financiamento e a estrutura institucional sob as 
quais será implementado. 
Iniciar o desenvolvimento da capacidade técnica local. 
Planejar a situação financeira. 
Provar ações de implementação em escala piloto. 
Realizar um programa de educação pública e conscientização. 

PASSO 3 
ADOÇÃO FORMAL E 

PROVISIONAMENTO DE 

RECURSOS 

Obter a aprovação governamental da proposta. 
Implementar o marco institucional básico do Consórcio e obter o 
respaldo governamental para os diversos arranjos institucionais. 
Prover os recursos financeiros necessários para a implementação do 
consórcio. 

 
 
 
PASSO 4 

IMPLEMENTAÇÃO 

Modificar as estratégias do Consórcio conforme seja necessário. 
Promover o cumprimento das políticas estratégias do Consórcio. 
Fortalecer o marco institucional e o marco legal do consórcio. 
Fortalecer o compromisso da administração e do pessoal com a 
estratégia e os resultados. 
Fortalecer a capacidade gerencial, técnica e de gerenciamento 
financeiro do Consórcio. 
Assegurar a construção e manutenção da infraestrutura física. 
Alimentar a participação aberta dos que respaldam o Consórcio. 
Implementar os procedimentos de resolução de conflitos. 
Alimentar o apoio e a presença do Consórcio na agenda de grandes 
temas nacionais. 
Monitorar o desempenho do Consórcio e as tendências do ecossistema. 

PASSO 5 
        AVALIAÇÃO 

Adaptar o Consórcio a sua própria experiência e as novas e mutantes 
condições ambientais, políticas e sociais. 
Determinar os propósitos e impactos da avaliação. 

Quadro 02 – Ações essenciais no gerenciamento ambiental integrado 

Fonte: Adaptado de GESAMP, 1999. 

Para efeito de interpretação dos resultados, cada passo foi dividido em blocos 

identificados por letras (a, b, c, d, e, etc) e cada letra caracterizou um item, cujo valor 

representou um ponto para cada resposta positiva.  
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Foi feita uma média aritmética das respostas dadas pelos entrevistados por item e os 

resultados analisados na seguinte perspectiva: 

De 70 a 100% de respostas positivas por bloco, a etapa foi considerada efetiva. 

De 30 a 69% de respostas positivas por bloco, a etapa foi considerada como pouco 

efetiva, devendo ser revisada. 

De 0 a 29% de respostas positivas por bloco, é etapa foi considerada não efetiva, 

devendo ser reiniciada. 

O ciclo composto pelos 5 passos denota o aprendizado individual e coletivo, além do 

aprendizado das instituições participantes. 

4.4 PROPOSTA DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA AS PRÓXIMAS 

GERAÇÕES DO PROJETO 

A partir do resultado obtido na pesquisa realizada, foram feitas propostas de 

alternativas para as próximas fases do Consórcio baseado nas ameaças e oportunidades 

identificadas com relação às ações que caracterizam a aproximação e o distanciamento do 

processo de gerenciamento ambiental integrado. 

A sobreposição das respostas obtidas na avaliação com a proposta do sistema de 

gestão integrada resultou na identificação das etapas que foram efetivas, das que foram pouco 

efetivas, cuja estratégia deve ser revisada, e das etapas não efetivas, que devem ser 

reiniciadas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 DESCRIÇÃO DAS FERRAMENTAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 

AMBIENTAIS 

O fato dos atores receberem de volta o seu caderno respondido e o caderno 

apresentando o consenso coletivo concedeu a eles a dimensão da realidade do seu “olhar” 

combinado com o “olhar do outro” e o consenso pode ser percebido como um aprendizado 

sobre democracia. 

               A conotação de utilizar esta metodologia para diagnóstico tem limites técnicos por 

restringir as possibilidades de resultados, limitando-os à percepção dos atores envolvidos na 

pesquisa (visão local), eventualmente, fora de um contexto regional ou nacional. No entanto, 

esta metodologia é utilizada em escala 1 para 1, ou seja, tem um papel importante no estímulo 

dos participantes a se colocarem como interessados no processo, passando a auto-gerir ou a 

co-gerir a satisfação de seus interesses ambientais e a superar a situação em que os problemas 

já vêm identificados de cima pra baixo, sob o olhar de atores exógenos ao processo local. 

As formas de participação podem ser inseridas em várias fases de um processo e 

comumente a vertente institucional tem uma visão ingênua do processo por achar que possui 

conhecimento ou análise crítica suficiente, mas, por mais que o tenha, isto não significa que 

exista relevância no seu conhecimento que possa ser necessariamente utilizada como 

estratégia de transformação. 

As empresas públicas e privadas, que compõem a vertente institucional não possuem 

caráter, temperamento, atitude, consciência ou responsabilidade. Estas características 

humanas são decorrentes de seus acionistas, executivos, diretores que por sua vez 

desempenham papel na sociedade enquanto parentes, vizinhos, etc. São tão responsáveis 

ambientalmente quanto a sociedade espera e cobra que sejam.  

A identificação de organizações, grupos e todos os atores da vertente institucional e 

comunitária que estão envolvidas com a problemática identificada foi importante para a 

elaboração das questões que compuseram os cadernos. Partiu do pressuposto de que existe 

uma solução-problema e seria necessário um esforço conjunto para solucioná-lo.  

Este mapeamento foi importante para identificar quem deveria participar das 

diversas fases do processo concebido, indicou as possíveis ameaças e oportunidades e quais 
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os recursos (humanos e financeiros) potencialmente disponíveis para o processo. Nenhum 

método garante a qualidade na implementação do processo. 

A metodologia adotada é um instrumento de sensibilização tendo permitido aos 

envolvidos no processo ter a sensação de pertencimento, a apropriação da questão ambiental, 

de forma a facilitar sua comunicação a atores externos de forma clara, facilitando o 

entendimento por novos parceiros e dando transparência ao processo. 

Se a solução dos problemas for atribuída à vertente institucional, pública ou privada, 

corre-se o risco de criar dependência ou de se fomentar uma cultura da qual com a expectativa 

de um pacote pronto saindo como resultado, de soluções construídas de cima para baixo. 

Por outro lado, o fortalecimento institucional das instituições governamentais 

permite maior visibilidade, empoderamento e legitimam o processo de obtenção das 

propostas. 

Portanto, é importante associar todas as vertentes para garantir que os efeitos não 

sejam parciais. Mesmo que a vertente comunitária queira fazê-lo por si só, depende de 

recursos, de infra estrutura local e também da base legal, que quase sempre vem do governo 

ou de empresas privadas. 

Ainda que os atores assumam responsabilidades, os papéis devem estar claros de 

forma tal que o governo não transfira responsabilidades que lhes cabe ou designem 

alternativas para a solução de problemas cuja resolução está sobre a sua alçada. 

É muito comum tratar a participação como um tema relacionado à sociedade civil 

quando deve incluir todas as formas institucionais e não institucionais no processo. 

Além disso, é comum que instituições se "apropriem" de determinado assunto. Por 

exemplo, quando o assunto é água na região de estudo existem as seguintes instituições que 

tratam do tema: CASAN, Epagri, Secretaria de Agricultura Municipal, CIDASC. Suas 

atribuições não estão claras e todas possuem muitas zonas de sombreamento de 

responsabilidade. Além disso, a comunidade também possui suas experiências relacionadas ao 

assunto água e devem ser inseridas em algum momento da cadeia.  

De ambos os lados paradigmas são estabelecidos, questões institucionais 

exacerbadas, desejos de poder vêm à tona e isso não é uma característica de questões sócio 

ambientais, mas de vicissitudes humanas. Quando a gestão ambiental de determinada área é 

realizada usando a bacia hidrográfica como unidade de gestão denota um alinhamento com os 

conceitos atuais de sustentabilidade, por isso, consolidando propostas participativas, as 

práticas comunitárias são potencializadas e podem ser ampliadas, criando e ativando os 



 

 

�


 

mecanismos institucionais que viabilizem e legitimem estes direitos, estimulem seu exercício, 

comprometimento e co-responsabilidade. 

A criação de espaços de participação onde a cidadania seja exercida, deve garantir o 

direito à participação e ainda que se promovam estes espaços, historicamente, o cidadão 

brasileiro não aprendeu a se valer deles. Deve-se também prever que ainda que hajam tais 

espaços, a opção de não participação será feita por alguns atores. É legítimo quando alguém, 

diante da convocatória, opte por não participar. Livre arbítrio.  

Legitimidade e canais efetivos devem ser construídos para explicar os quereres dos 

atores. No entanto, o exercício democrático prevê que tais quereres sejam condicionados a  

exeqüibilidade e à legalidade. 

A participação gera comprometimento e auto-identificação do ator com o processo. 

Não pode ser visto como técnica para garantir a eficácia no desenho e implantação dos 

projetos, mas, tem a proposta de mudar comportamentos e atitudes, pois os indivíduos passam 

a ser sujeitos ativos no processo e não objeto do trabalho dos outros. 

Por uma série de motivos, na maioria das vezes os participantes se evadem e os 

atores relevantes não se apresentam, ainda que exista uma diversidade de formas de 

participação. 

A partir das demandas construídas pela sociedade, a institucionalidade pública tende 

a se reformar, ser mais transparente e a incorporar a viabilização da sociedade, a exercer 

influência nas decisões públicas. 

A participação da sociedade na gestão ambiental a torna mais comprometida, 

permite que se entenda dos processos internos e as suas limitações. Ainda assim, ampliá-la é 

uma tarefa árdua e depende de articulação para as reuniões que invariavelmente são realizadas 

de forma isolada. 

O questionamento cada vez maior do papel do Estado como agente indutor de 

políticas públicas é respondido com número crescente de experiências que demandam uma 

eficaz articulação com a complexidade dos temas relacionados à estas políticas. 

A metodologia empregada mobiliza as lideranças, catalisa recursos dispersos em 

várias organizações e potencializa os resultados através da sinergia dos grupos de trabalho. 

Analisando as propostas resultantes da aplicação dos Cadernos, observou-se que 

para serem exequíveis, pelo menos diretamente, carecem de elaboração e de referencial 

técnico. 

Conclui-se que a ferramenta utilizada para identificação dos problemas ambientais 

da região do Consórcio Iberê não foi eficiente enquanto método de diagnóstico ambiental, 
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mas como instrumento de estímulo à participação de seu ator principal, o cidadão. Colocou 

em cheque a representatividade institucional e sua participação e ativou o interesse da 

sociedade, em suas respectivas vertentes, representando seus papéis definitivos e transitórios, 

caracterizados pela mudança de governos municipais, estaduais e federais e por conseguinte, 

dos seus atores, estabelecendo rodízios de poder de decisão, de mudança de rumo. 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS 

A metodologia de identificação de aspectos e impactos ambientais, ou identificação 

de problemas, indicaram eixos que deveriam ser trabalhados e de acordo com as etapas do 

Consórcio Iberê, após a fase de promoção e identificação dos problemas, o passo seguinte 

trata da elaboração de projetos.  

A partir da análise do resultado dos Cadernos, a Câmara Técnica do Consórcio, 

composta por técnicos da vertente institucional, identificou os eixos resultantes do processo 

de diagnóstico dos problemas da área de abrangência do Consórcio Iberê, quais foram: 

• Educação ambiental nas escolas e comunidades; 

• Criação de áreas de proteção ambiental; 

• Gestão de águas subterrâneas; 

• Controle de poluição: do resíduo contaminante, resíduo urbano, resíduo rural, 

dejetos de suínos e esgoto urbano. 

O consenso realizado na priorização de projetos, por envolver negociação, frustra a 

expectativa de alguns e em alguns municípios, a implantação dos projetos cujas prioridades 

foram contempladas no planejamento, avançam mais rápido que em outros. 

A priorização dos projetos e as boas práticas associadas a estes foram realizadas, 

substituídas ou afinadas à medida em que a prática se desenvolveu. A partir de reuniões entre 

os grupos municipais de trabalho, a câmara técnica e a gerência, foram priorizados os 

seguintes projetos: 
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5.2.1 Educação Ambiental 

A Educação é a base para o desenvolvimento de um país e por meio desta as pessoas 

têm subsídios para exigir seus direitos e cumprir os seus deveres, ou seja, têm condições de 

desempenhar o seu papel de cidadão. É a participação cidadã que surge como "mola-mestra" 

na solução dos problemas ambientais e na proposta de conviver em sociedade e com a 

natureza. Esta participação pode ocorrer nos mais diversos níveis, podendo ser citado como 

exemplo a participação cidadã na resolução dos problemas ambientais, comportando-se como 

sendo a principal das profundas transformações que estão ocorrendo para assegurar a 

convivência democrática, sustentável e harmônica dos seres humanos entre si e com o 

ambiente. 

5.2.1.1 Objetivos: 

Contribuir para o processo de educação ambiental, através da educação formal em 

100% das escolas estaduais, municipais e particulares de abrangência do Consórcio Iberê. Em 

vários municípios o projeto estende-se também à comunidade. 

a) Objetivos específicos: 

• Identificar os problemas ambientais que impactam as escolas e a comunidade onde 

está inserida; 

• Capacitar professores e diretores para trabalhar com educação ambiental; 

• Promover seminários de troca de experiências desenvolvidos localmente; 

• Estabelecer um programa permanente anual, de atividades de educação ambiental 

na agenda das escolas; 

• Criar um banco de dados das experiências bem sucedidas de educação ambiental 

disponível gratuitamente na Internet. 

5.2.1.2 Resultados preliminares 

A partir dos resultados da aplicação dos cadernos de diagnóstico em 100% das 

escolas da área de abrangência do Consórcio para alunos de quarta e oitava série do primeiro 
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grau, foram identificados os problemas ambientais, priorizados por escola e tratados como 

tema transversal pelos professores de forma interdisciplinar. O principal problema 

identificado foi resíduos sólidos nas escolas que gerou campanhas de coleta seletiva, oficinas 

de reciclagem (Figura 08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 08 – Alunos em São Carlos em Campanha para Coleta Seletiva 

Como resultado das demandas apresentadas pelos professores, de necessidade de 

construir conceitual teórico para subsidiá-los na elaboração de seus planos pedagógicos foram 

realizadas 5 oficinas de capacitação dos professores, diretores e secretários de educação, com 

a participação de 200 professores dos 7 municípios do Consórcio, que concluíram o curso e se 

tornaram multiplicadores.  

Desde 2002, anualmente são realizados seminários de troca de experiências 

ambientais entre escolas, onde já participaram mais de 700 atores, envolvendo professores e 

alunos. Os seminários são realizados em municípios diferentes, sendo que no ano de 2002 foi 

realizado o I Seminário das Escolas no município de Caxambu do Sul, em 2003 foi realizado 

o II Seminário das Escolas no município de São Carlos, em 2004 foi realizado o III Seminário 

das Escolas no município de Planalto Alegre e em 2005 será realizado o IV Seminário das 

Escolas no município de Cordilheira Alta. Os locais foram escolhidos por sorteio. 
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A aplicação dos Cadernos foi repetido nos 4 anos consecutivos. Em 2005 o tema 

priorizado foi água e a partir deste foram conduzidos os trabalhos. 

Constatou-se inicialmente que como os alunos ainda não haviam tido acesso 

sistemático a conteúdos de educação ambiental, não estavam aptos a perceber sua realidade 

ambiental de forma abrangente e definir suas necessidades de educação ambiental, mas com o 

decorrer dos Seminários das Escolas, educadores e educandos passaram a apresentar questões 

mais qualificadas sobre o assunto. 

5.2.2 APAs: 

As APA’s são unidades de conservação, destinadas a proteger e conservar a 

qualidade ambiental e os sistemas naturais ali existentes, visando a melhoria da qualidade de 

vida da população local e também objetivando a proteção dos ecossistemas regionais 

(CONAMA nº 10/1988). 

O projeto APA`s - área de proteção ambiental, se caracteriza por ser um modelo de 

unidade de conservação que possibilita a integração sócio-econômico-cultural da região 

preservada. 

Os grupos municipais de trabalho, junto com o poder público identificaram a área a 

ser preservada baseada na sua importância como manancial relevante para a garantia em 

qualidade e quantidade, do abastecimento público. 

5.2.2.1 Objetivos 

a) Geral 

Proteger as áreas de mananciais prioritárias para abastecimento público dos 

municípios do Consórcio. 

b) Específicos 

• Realizar o zoneamento das APA’s de modo a estabelecer normas de uso de acordo 

com as condições bióticas locais em que todas estas deverão ter zonas de vida 
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silvestre nas quais será regulado o uso dos sistemas naturais, por meio de um 

amplo trabalho de educação ambiental; 

• Recomposição e manutenção da mata ciliar como forma de melhorar e proteger os 

mananciais; 

• Criação de leis municipais que garantam a normatização das diretrizes 

estabelecidas; 

• Criar programas para garantir que as pessoas ou famílias cujas propriedades esteja  

dentro das APA’s convivam de forma mais harmoniosa possível, respeitando e 

recompondo os sistemas naturais; 

• Promover ações que visem a manutenção dos córregos e rios que compõem as 

APA’s 

5.2.2.2 Resultados preliminares 

As áreas eleitas como prioritárias para serem protegidas na região do Consórcio e 

estão identificadas na Figura 09 são:  

• Águas de Chapecó com 138,9 Km² APA do Lajeado Itacurubá; 

• Caxambu do Sul 143,3 Km² APA do Lajeado Caxambu; 

• Chapecó 624,3 Km² APA do Lajeado São José;  

• Cordilheira Alta 84,5 Km² APA do Lajeado São José; 

• Guatambu 205,9 Km² APA do Rio Tigre; 

• Planalto Alegre 61 Km² APA do Arroio Lambedor;  

• São Carlos 157,9 Km² APA de Lajeado Moraes.  
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Figura 09 – Mapa da região hidrográfica do Consórcio Iberê e áreas de mananciais 

prioritárias 

Foram elaborados mapas temáticos com características da vegetação, hidrografia, 

relevo, pedologia, dentre outros. 

Como dinâmica para a identificação das comunidades e famílias e sua interrelação 

com as APA’s foi realizado curso de confecção de maquete da bacia hidrográfica, com a 

participação de cerca de 70 representantes dos municípios do Consórcio, incluindo sociedade 

civil e identificado as APA’s prioritárias. Cada município possui uma maquete de cerca de 3 

m x 3 m. 
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5.2.3 Águas subterrâneas 

A água subterrânea é a parcela da água que permanece no subsolo, onde flui 

lentamente até descarregar em corpos de água de superfície, ser interceptada por raízes de 

plantas ou ser extraída em poços. Tem papel essencial na manutenção da umidade do solo, do 

fluxo dos rios, lagos e brejos. A água subterrânea é também responsável pelo fluxo de base 

dos rios, sendo responsável pela sua perenização durante os períodos de estiagem.  

5.2.3.1 Objetivos 

a) Geral 

Verificar como os efeitos da atividade humana, representados pelo crescimento 

urbano e a ocupação da área rural, afetam o comportamento e a qualidade das águas 

subterrâneas, bem como definir um programa de proteção destes recursos na região. 

b) Específicos: 

• Obter uma carta de vulnerabilidade natural dos sistemas aqüíferos; 

• Caracterizar as fontes potenciais de poluição, expressas pelas diferentes classes de 

uso de solo; 

• Verificar a relação com as zonas de vulnerabilidade e acompanhar os reflexos na 

qualidade das águas subterrâneas; 

• Gerar um mapa de risco à contaminação das águas subterrâneas; 

• Prever possíveis alterações futuras na qualidade das águas subterrâneas em relação 

ao uso do solo; 

• Estabelecer um programa de proteção das águas subterrâneas na área do Consórcio 

Iberê 

5.2.3.2 Resultados preliminares 

Foi inventariado cerca de 450 poços tubulares, perfurados nos sete municípios da 

área do Consórcio, estimando-se que somente na área urbana de Chapecó existam entre 200 a 

250 poços.  
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Foram verificados em campo 315 poços através do Projeto Oeste de Santa Catarina, 

desenvolvido pela CPRM - Serviço Geológico do Brasil em convênio com a SDM (Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente) e Epagri.  Destes poços 51,5 % são utilizados 

para consumo humano (a maioria em comunidades rurais), 24,8% para dessedentação de 

animais (principalmente aves e suínos), 17,0 % abastecimento industrial e 6,7 % para 

atividades de lazer e aqüicultura.    

Após o levantamento do número de poços, foi apresentado aos Prefeitos e 

Presidentes das Câmaras Municipais de Vereadores, dos municípios integrantes, um ante 

projeto de lei para o estabelecimento de um Sistema de Informações Municipal de Águas 

Subterrâneas – SIMAS. 

O SIMAS consiste num sistema de cadastramento dos poços que foram e estão 

sendo perfurados, para que a comunidade tenha conhecimento de como está sendo utilizado 

um dos seus patrimônios mais importantes. Existe hoje uma necessidade mínima e urgente de 

implantação de um sistema de cadastro dos poços perfurados em um banco de informações 

básicas inicialmente em cada município para, gradativamente, cobrir regiões, 

preferencialmente bacias hidrográfica (ou geo-hidrográficas).  

Até então, o único critério existente para se utilizar dos recursos hídricos 

subterrâneos, através da perfuração de poços, no Estado de Santa Catarina, é encontrar uma 

empresa especializada, ou que possua equipamento que realize tais serviços. Muitos pensam 

em encontrar um grande reservatório de água localizado sob seu imóvel e limitado a ele sem 

nenhuma influência no imóvel do vizinho. Porém, os recursos hídricos, sejam superficiais ou 

subterrâneos, são bens públicos e como tal deve ser administrados, ou gerenciado para 

garantir o acesso a todo e qualquer ser humano, desta e das futuras gerações.  

A criação do SIMAS foi sancionada através das leis municipais apresentadas pelo 

poder executivo, votado pelos vereadores de cada município do Consórcio. A aprovação já se 

deu nos sete municípios, assim identificados: Cordilheira Alta (SC), dia 29 de março 2001, 

Lei n° 466/2001; São Carlos (SC), dia 28 de março de 2001, Lei n° 977/2001; Planalto Alegre 

(SC), dia 26 de abril de 2001, Lei  n°251/2001; Caxambu do Sul (SC), dia 27 de março de 

2001, Lei n° 935/200; Guatambu (SC), dia 13 de abril de 2001, Lei n°446/2001 e Chapecó 

(SC), em 10 de abril de 2002, Lei nº 4.413/2002. 

O Consórcio Iberê elaborou um banco de dados, que vai aportar os dados cadastrais 

de cada poço e realizou o treinamento do responsável em cada município para fazer tal 

controle. No dia 23/06/01 foi firmado o convênio com o CREA-SC para fiscalizar a abertura 

de novos poços. 
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Foi preparado pela câmara Técnica, material didático sobre águas subterrâneas, 

baseado no programa de águas subterrâneas do ministério do meio ambiente e secretaria de 

recursos hídricos e distribuído aos coordenadores municipais do programa iberê, através da 

câmara técnica de Escolas. Assim, este tema será ministrado a 5.616 alunos de 259 escolas 

municipais, estaduais e particulares dos municípios que compõem o Consórcio Iberê (Figura 

10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Conteúdo do material didático elaborado para educação ambiental nas escolas 

No primeiro semestre de 2000 foi realizado o I Fórum da Água e Saneamento 

Ambiental do Consórcio e contou com a participação de 700 atores, a capacidade máxima do 

auditório. No primeiro semestre de 2005 foi realizado o II Fórum das Águas-Iberê, na 

Unochapecó e contou com a participação de 300 atores, a capacidade máxima do auditório. 

5.2.4 Controle de poluição 

5.2.4.1 Resíduos Sólidos 

Segundo a NBR 10.004/87, os resíduos sólidos são definidos como: 
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Resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos que resultam de atividade da 
comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados, aqueles gerados em equipamentos 
e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 
particularidades tornam inviáveis seu lançamento na rede pública de esgotos ou 
corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis 
em face à melhor tecnologia disponível. 

5.2.4.2 Objetivos 

a) Geral 

Promover a educação ambiental para a coleta seletiva como um processo educativo e 

participativo através de programas e atividades específicas, demonstrando à sociedade a 

importância dos diferentes elementos da natureza, sua degradação e maneiras de conservação 

para as gerações futuras. 

b) Específicos 

• Implantação da coleta seletiva e destinação final adequada; 

• Disposição adequada das embalagens de agrotóxicos, além da prática de 

conservação dos recursos naturais. 

5.2.4.3 Resíduos Contaminantes 

Este projeto visa identificar as fontes e destinação final dos resíduos, verificação dos 

locais adequados para esta disposição a fim de evitar a contaminação de córregos e rios. 

5.2.4.4 Resíduos Industriais 

O objetivo deste projeto é identificar a situação atual dos resíduos industriais nos 

municípios que integram o Consórcio, assim como identificar as indústrias potencialmente 

poluidoras existentes nos municípios; o tipo e a quantidade de resíduos produzidos; verificar 

qual o destino dado a estes resíduos e quais são as alternativas para disposição dos diversos 

tipos de resíduos gerados. 
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5.2.4.5 Resultados preliminares 

O diagnóstico de resíduos indica que não há garantia de que o destino dado esteja 

sendo ambientalmente adequado uma vez que o município de Chapecó é o único que possui 

aterro para resíduos classe I, II e III. A instalação de um incinerador de resíduos de saúde 

causa polêmica sendo objeto de denúncia na promotoria pública, onde a gerência técnica do 

Consórcio emitiu parecer desfavorável à operação do incinerador devido a falta de garantias 

de operação dentro de condições ambientais adequadas. Salienta-se a superficialidade da 

legislação referente a emissões atmosféricas no país, tornando permissiva a operação de 

equipamentos ineficientes. 

Encontra-se em discussão entre os municípios do Consórcio a construção de um 

aterro intermunicipal.  

5.2.5 Dejetos de Suínos 

A degradação ambiental, em especial a poluição de águas superficiais, causada pelos 

dejetos resultantes da produção intensiva de suínos em sistemas de confinamento é 

considerada um dos maiores problemas ambientais do estado de Santa Catarina. 

5.2.5.1 Objetivos 

a) Geral 

Integrar os municípios da área de atuação do Iberê na busca de soluções 

compartilhadas para o problema da degradação ambiental causada por dejetos de suínos, 

objetivando a compatibilização entre a atividade econômica, o bem estar da população e a 

conservação da natureza. 

b) Específicos 

• Propor a classificação e delimitação, na área de atuação do Iberê, de zonas de 

diferentes prioridades de intervenção sobre a poluição causada por dejetos suínos, 

visando fundamentar regulamentações municipais. 
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• Recomendar formas de atuação preventiva e corretiva da poluição decorrente da 

suinocultura intensiva em sistemas confinados, particularizadas para cada uma das 

zonas propostas; 

• Eleger sistemas de tratamentos de dejetos, fornecendo recursos para a instalação 

destes em regime demonstrativo, visando a difusão da tecnologia e identificar 

unidades de produção nas quais serão implantadas. 

5.2.5.2 Resultados preliminares 

Foi desenvolvido um projeto piloto de implantação de um biodigestor na 

propriedade do Sr. Claudio Ianoski, no município de Chapecó. Este piloto tem servido de 

referência para pesquisas, tem recebido visitas de produtores, técnicos, estudantes, políticos 

devido ao sucesso obtido no eixo educação da família rural para a sua sustentabilidade. 

5.2.6 Efluentes Sanitários 

Este projeto incentiva a implantação de sistemas de coleta e disposição final de 

efluentes locais nas áreas urbanas dos municípios integrantes do Iberê, atuando na educação 

sanitária e ambiental para a correta utilização dos sistemas de efluentes domésticos. 

5.2.6.1 Objetivos 

a) Geral 

Implantar o saneamento básico, cessando a contaminação dos mananciais por 

esgotos urbanos e proporcionar a melhoria da qualidade de vida das populações que integram 

a área do Consórcio Iberê. 

b) Específicos 

• Orientar a coleta e tratamento dos efluentes sanitários urbanos, com implantação 

de sistemas eficientes e adequados às características regionais; 

• Conscientizar a população sobre o problema, proporcionando sua participação no 

equacionamento e solução; 
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• Implantar programas de educação ambiental. 

 

 

5.2.6.2 Resultados preliminares 

Foi implantado um sistema para tratamento dos efluentes sanitários através da zona 

de raízes no bairro Tancredo Neves, no município de São Carlos. 

E educação sanitária é realizada para garantir o entendimento pelos usuários, da 

tecnologia adotada, reduzindo os custos de manutenção do sistema. (Figura 11). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Palestra de educação ambiental 

No início de cada ano, o grupo municipal de trabalho, coordenadores temáticos, 

câmara técnica e a gerência se reúnem para definir os projetos que serão priorizados no ano 

em curso para serem focados, uma vez que devido a falta de recursos humanos e financeiros 

não se consegue executar todos simultaneamente. 

No final de cada ano, é realizada uma avaliação dos projetos quanto a 

implementação das atividades programadas e realizadas. A avaliação deve servir, antes de 

tudo, para se obter conhecimento sobre a intervenção sobre o problema inicial, os processos 



 

 

��

 

utilizados, os recursos, a gestão realizada. Dessa forma, o monitoramento dos projetos 

contribui para que novas decisões sejam tomadas.  

Durante essa etapa, o importante na compreensão do projeto é o controle: o projeto 

está sendo realizado? da forma como está sendo realizado, o projeto atingirá seus objetivos? 

que modificações estão sendo solicitadas pelos beneficiários? o projeto está conforme o 

cronograma? o consumo de recursos está conforme o previsto? que ações devem ser tomadas 

para assegurar que o projeto atinja o resultado? 

Em 2001 foi priorizado o projeto educação ambiental em escolas e o projeto 

mapeamento de águas subterrâneas. Em 2002/2003 foi dada continuidade do projeto educação 

ambiental em escolas além de ter iniciado o projeto APA’s – Áreas de Proteção Ambiental. 

Em 2004 foi inserido como prioritário o projeto Dejetos de Suínos. Em 2005 foi priorizado o 

projeto de APA’s  - Áreas de Proteção Ambiental. 

A definição dos projetos prioritários foi obtida em reuniões no início de cada ano, 

com a presença dos membros da câmara técnica, da gerência, das coordenações dos grupos 

municipais de trabalho e seus participantes. A priorização dos projetos traz subsídios para a 

avaliação do processo que ocorre concomitantemente com a execução das ações e pode ser 

utilizado como instrumento de gestão, pois, sistematiza os resultados e conhecimentos 

gerados durante a ação. 

Uma análise das atas de reuniões realizadas desde o início do Consórcio até junho de 

2005, identifica grande variação de presença nas reuniões onde se tratariam de assuntos 

seqüenciais. Isso denota fragilidade na continuidade do processo. 

5.3 AVALIAÇÃO DAS ETAPAS DO CONSÓRCIO ENQUANTO ESTRATÈGIA DE 

GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

A avaliação do Consórcio Iberê por meio da gestão ambiental integrada, segundo 

Ochoa (1999), foi realizada de acordo com pesquisa realizada baseada nos seguintes pontos: 

identificação e avaliação de assuntos chaves, preparação do consórcio, adoção formal e 

financiamento, implementação e avaliação propriamente dita do processo. 

Os resultados foram tabulados a partir das respostas positivas e negativas para cada 

bloco de perguntas, sendo apresentado em  figura adaptada de Olsen et al (2004). (Figura 12). 

 



 

 

��

 

 
Figura 12 – Resultado da avaliação segundo os passos para gestão ambiental integrada 

O fato de se trabalhar em ciclos permite uma perspectiva para visualizar o 

desenvolvimento e convoca respostas interativas e multidisciplinares que reconhecem a 

ordem dos diversos atores no processo de gerenciamento. 

Segundo Olsen (1999) a gestão integrada enquanto método avalia a capacidade de 

governança por meio de instrumentos e processos que uma sociedade possui para gerenciar as 

mudanças, onde a reavaliação dos objetivos, das estratégias para alcançá-los e o equilíbrio 

entre o fim pretendido e a capacidade das instituições envolvidas de empreendê-lo é 

destacada. 

É importante construir pontes entre as etapas de planejamento e a de implementação, 

para a construção de ciclos completos e sucessivos de gerenciamento, um após outro, como 

expressões de aprendizagem acumulada. 

O sistema de gestão integrada considera fundamental que na estrutura de poder 

estejam presentes tanto representantes do governo, os usuários chave quanto os que serão 

afetados pelo programa (Consórcio). 

A seguir são analisados os pontos positivos (de aproximação) e negativos (de 

distanciamento ou ausente) que culminaram com o resultado apresentado na Figura 14. 

A metodologia utilizada apresenta as questões de gênero como relevante, portanto, 

considerando que a tradução do questionário foi da língua espanhola para o português 

mantendo a sua integridade, observa-se que caso tivesse sido suprimida a questão de gênero 

ou dado um enfoque diferente, ou houvesse adaptação do questionário à cultura brasileira, os 
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resultados apresentariam o Consórcio como mais efetivo sobre o ponto de vista da gestão 

ambiental integrada. 

5.3.1 Primeiro passo – identificação do problema e análise 

Esta etapa, com 67% de pontos positivos, foi considerada pouco efetiva, conforme 

pode ser observado a seguir. 

Como pontos positivos salienta-se que: os problemas ambientais foram identificados 

adotando-se métodos participativos através de cadernos de diagnóstico. 

Os assuntos foram organizados por setores e para cada grupo relevante foi elaborado 

um caderno específico, tendo sido consideradas as condições sociais e econômicas dos 

usuários. 

Foi analisada a relação existente entre as políticas governamentais e de outras 

instituições e a partir daí foram realizadas parcerias e convênios. 

Existe uma grande relação entre a qualidade da seleção dos assuntos tratados como 

problemas ambientais. 

5.3.1.1 Identificação dos Principais Atores e seus Interesses 

Como positivo considera-se que o processo incluiu a visão de atores que não 

representam grupos de interesse econômico, assim como a percepção do público de maneira 

geral. 

O Consórcio possui na sua estrutura de gestão instituições governamentais e outras 

formalmente constituídas como universidades, empresas públicas e privadas, associações, 

clubes de serviço, cooperativas, além de terem sido identificados os líderes potenciais e 

grupos de interesse, buscando o comprometimento destes. 

Como ponto negativo destaca-se que apesar de ter sido realizada ampla promoção do 

Consórcio junto aos atores cujas vidas seriam afetadas pelos projetos, não houve ênfase a 

inserção da mulher no processo. 
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5.3.1.2  Factibilidade e liderança governamental 

Como pontos positivos destaca-se o fato de que os assuntos selecionados, alguns 

como tratamento de dejetos de suínos e de esgoto comprometiam a factibilidade do 

planejamento porque dependem de tecnologia, de recursos para serem implementados. Em 

função disso, não foram priorizados nas agendas construídas até 2003, foram priorizados 

apenas os projetos factíveis, enquanto se construía alternativas para abordar o assunto 

futuramente. Em 2004 o assunto ganhou espaço na agenda governamental e das 

agroindústrias, passando a ser priorizado. 

A preocupação de se obter diagnósticos que poderiam se tornar obsoletos muito 

rápido se não fossem retro-alimentados, fez do projeto águas subterrâneas um dos mais 

efetivos, por ter gerado um cadastro municipal permanente de poços artesianos. As premissas 

do projeto foram apresentadas às câmaras de vereadores dos 7 municípios e foram aprovadas 

como leis municipais. Este projeto foi ampliado pela Promotoria Pública à todo o Estado de 

Santa Catarina. O Caderno de Dejetos de suínos foi repassado a pesquisadores que elaboraram 

as premissas do Censo Agropecuário do Estado de Santa Catarina. 

O planejamento e formulação de políticas para gerenciar os assuntos selecionados 

produzem propostas com um grande apelo para ganhar a aprovação formal e os recursos para 

implementação. 

Como ponto negativo destaca-se que o alcance e complexidade dos assuntos 

selecionados não estão alinhados com a capacidade operativa e de liderança das instituições 

envolvidas no Iberê. 

5.3.1.3 Seleção dos assuntos do gerenciamento 

Considera-se como ponto positivo o fato de ter havido qualidade técnica na seleção 

dos assuntos caracterizados como problemas ambientais. 

Como ponto negativo destaca-se que os assuntos selecionados para o gerenciamento 

foram parcialmente divulgados, uma vez que apenas os assuntos priorizados foram divulgados 

na mídia e em palestras, sem ter portanto, sido dado chance de resposta à seleção dos 

assuntos. 

As respostas aos assuntos selecionados pelos projetos, por estarem alinhados com as 

demandas levantadas pelos atores sociais têm muita empatia da sociedade. 
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5.3.1.4 Definição de metas do Consórcio 

Considera-se como ponto positivo que as metas dos projetos correspondem com os 

assuntos que se pretende gerenciar e como ponto negativo destaca-se que apesar disso, não há 

evidência da compreensão das metas por parte dos atores afetados. 

Por exemplo, o projeto de gestão de Águas Subterrâneas causou muito desconforto 

entre os perfuradores de poços artesianos da região, por mais que o assunto tivesse sido 

amplamente discutido com estes atores. 

5.3.2  Segundo Passo – preparação do Consórcio 

Esta etapa, com 64% de pontos positivos, foi considerada pouco efetiva, conforme é 

analisado a seguir.  

5.3.2.1 Documentação do marco inicial 

Consideram-se como pontos positivos o fato de terem sido realizados estudos 

específicos do marco inicial e que esta é adequada para servir de referência firme nas análises 

das mudanças que acontecerão futuramente. 

Os projetos mais evidentes são: de resíduos sólidos, onde existe registro fotográfico 

dos pontos de disposição inadequada de resíduos (“lixões”) pelos municípios, do Projeto 

APA’s, onde está registrado o nível de degradação das matas ciliares dos mananciais de água 

e quanto ao Projeto Escolas, cujo registro são os cadernos respondidos pelos alunos que 

retratavam a situação inicial, que podem ser comparados com registros posteriores.  

Como ponto negativo destaca-se que o público e grupos de interesse não foram 

considerados na elaboração dos documentos do marco inicial e que não foram considerados 

locais de controle para analisar futuramente os impactos do projeto. Os indicadores se 

apresentam frágeis, por não ter sido utilizados indicadores quantitativos e qualitativos 

rastreáveis. 
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5.3.2.2 Realização de pesquisa prioritária 

Considera-se que todos os requisitos inerentes a este item foram avaliados como 

positivos, portanto, realizados pelo Consórcio, quais sejam: a escala de pesquisa aos assuntos 

identificados foi apropriada; benefícios do projeto em relação ao processo de pesquisa 

desenhada para encontrar lacunas relevantes nas análises dos assuntos de gerenciamento; o 

envolvimento de especialistas locais e a construção do processo sobre pesquisas existentes. 

Além disso, quando se contratou um especialista estrangeiro para assessorar na 

metodologia escolhida, foi levado em conta as entidades e lugares onde o conhecimento e a 

experiência são mais relevantes para abordar os assuntos pesquisados; que foi mantido 

vínculo entre os especialistas intermunicipais com a equipe local, tendo sido feita capacitação 

técnica da equipe local; que a pesquisa realizada envolveu o público e grupos de interesse no 

seu objeto e por fim, que foram analisados e incorporados experiências de outras iniciativas 

de gerenciamento na região. 

Os resultados do processo e projetos do Iberê são descritos em relatórios trimestrais, 

disponibilizados ao conselho de Prefeitos. Estimula-se a usar meio eletrônico para a troca de 

informações, sendo assim, os relatórios ficam disponíveis na home page do Consórcio. 

A experiência do Iberê serviu de referência para a formação do Consórcio Lambarí, 

na região de Concórdia  e do Piracema, na região de Videira, ambos em Santa Catarina. 

5.3.2.3 Preparação do plano e da estrutura de gerenciamento 

Considera-se como ponto positivo que houve consulta às entidades governamentais 

(CASAN, Epagri, Embrapa, secretarias e departamentos das prefeituras municipais, dentre 

outros) da área de abrangência, envolvidas na aplicação de tais ferramentas, assim como o 

grupo de usuários por ela afetados. 

Que os limites propostos pelo Iberê para o gerenciamento dos problemas ambientais 

selecionados são apropriados, e ainda, que os conflitos de jurisdição são reconhecidos apesar 

de haver vazios jurídicos óbvios. 

Como ponto negativo destaca-se que dentro da metodologia adotada, mais uma vez 

predominou a questão de que a iniciativa não é sensível ao enfoque gênero e que não há um 

equilíbrio entre ações reguladoras e não reguladoras.  
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Que não são definidos “prêmios” ou “castigos” para os grupos meta do Consórcio, 

conforme recomenda a metodologia da avaliação. 

Além disso, o enfoque e a complexidade do plano não correspondem a capacidade 

das instituições responsáveis pela sua implementação, não havendo enlaces adequados para a 

formulação de políticas e a tomada de decisão no âmbito estadual e federal, promovidos pelo 

desenho institucional. Isto se dá apenas ao nível local e na região hidrográfica de abrangência 

do Consórcio. 

Até então não houve uma distribuição de responsabilidade nos diferentes níveis de 

governo de forma factível. 

Foram constatados conflitos com leis ou programas de governo sem que tivessem 

sido solucionados. No período de estiagem de 2002 a defesa civil disponibilizou recursos para 

a perfuração de poços artesianos como uma estratégia para resolver o problema da seca 

enquanto o Consórcio Iberê tinha estratégia contrária a apresentada, priorizando proteger 

áreas de mananciais, protegendo fontes de água superficiais, investimento em armazenamento 

(cisternas) e realizando uma distribuição de novos empreendimentos agropecuários de acordo 

com a disponibilidade de água.  

A teoria que sustenta o desenho das iniciativas principais do Consórcio é a 

participação e as vertentes comunitárias e institucionais são ao mesmo tempo público alvo e 

mentores. O fato de ampliar os espaços de participação e de desenvolver novas lideranças 

capazes de ser animadores do processo, é de grande valia nesta experiência. Além disso, criar 

uma base mais homogênea de entendimento sobre as questões relacionadas pelo Consórcio 

tem sido muito importante. O compartilhamento de visões sistêmicas, o processo de 

aprendizado e percepção potencializa os atores para a participação de forma mais rica e 

efetiva. 

Por fim, não estão previstas medidas para diminuir os riscos e as barreiras que 

podem afetar a implementação das estratégias baseadas na coordenação. 

5.3.2.4 Desenvolvimento da capacidade local 

Considera-se que todos os requisitos inerentes a este item foram avaliados como 

positivos, portanto, realizados pelo Consórcio, quais sejam: a adoção de uma estratégia 

específica de construção de capacidade local baseada em cursos de capacitação, networking, 
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fóruns e seminários e constata-se ainda que eles têm expectativas de participar 

significativamente na implantação. 

O Consórcio já proporcionou cursos de capacitação para o grupo de trabalho em: 

planejamento ambiental baseado em bacias hidrográficas, desenvolvimento de liderança, 

criação de áreas de proteção ambiental e para o grupo de professores, coordenadores 

pedagógicos, secretários de educação foi ministrado curso de educação ambiental. 

O curso de construção de maquetes foi realizado com objetivo de capacitar os 

participantes em utilizar imagens, mapas, GPS para desenvolver maquetes a serem utilizadas 

como ferramenta de educação ambiental, sobretudo no Projeto APA’s. 

5.3.2.5 Planejamento da sustentabilidade financeira 

Considera-se como ponto positivo, o fato de ter sido estimado os custos monetários e 

outros recursos requeridos para implementar os projetos. 

Como pontos negativos destacam-se o fato de que não existe uma estratégia de 

financiamento para a implementação dos projetos, tampouco se captou fundos 

governamentais combinados com outras fontes. 

5.3.2.6 Ações de implementação anteriores e a escala piloto 

Considera-se que todos os requisitos inerentes a este item foram avaliados como 

positivos, portanto, realizados pelo Consórcio, quais sejam: experiências anteriores dentro da 

área de estudo foram consideradas aplicáveis a outros lugares, houve incorporação da 

experiência adquirida dentro da formulação de políticas e devido ao fato de que ações de 

implementações anteriores produziram melhoras tangíveis para os interessados no lugar onde 

são aplicadas, sobretudo o que diz respeito à experiência de gerenciamento. 

Quando foi desenhada a região a ser abrangida pelo Consórcio em extensão, houve 

um consenso de que deveria ser uma área factível para viabilizar o processo com a equipe e 

infra-estrutura que havia disponível.Apesar do Iberê ter sido construído baseado na 

experiência do Consórcio Quiriri, o fato de ter tentado se basear nele por demais, na 

elaboração dos cadernos de diagnóstico, por exemplo, trouxe uma demanda que não pertencia 

aos atores do Iberê, por ter sido “importada”. Dos projetos implantados em escala piloto 

destacam-se, o tratamento de esgoto com zona de raízes na comunidade Tancredo Neves, no 
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município de São Carlos e o sistema de tratamento de dejetos de suínos por biodigestor em 

Linha amarela, Chapecó. 

Em ambos os casos, o uso da experiência como campo de demonstração surtiu 

grande efeito, no entanto, as tecnologias empregadas sempre são aplicáveis no contexto e é 

importante enfatizar que os resultados estão conectados a circunstâncias específicas do local e 

dos seus atores. 

Nenhuma das experiências de outros consórcios, puderam ser totalmente 

transferidas, mas sem dúvida, a referência destas e a experiência de gerenciamento foram 

considerados importantes para o avanço do Consórcio. 

5.3.2.7 Realização de programas de educação pública e conscientização 

Considera-se como ponto positivo o fato de que os programas de educação e 

participação pública foram desenhados para informar e envolver a quem tem interesse nos 

assuntos selecionados, que a partir da experiência de inclusão de prefeitos, vereadores e 

outros líderes no processo, resultou no fato de que estes falam publicamente a favor do 

gerenciamento proposto. 

Como pontos negativos, destaca-se que não foram formuladas mensagem chaves 

para as audiências meta, porque o Consórcio não adota o sistema de audiência, adotando o de 

promoção que se constituem em palestras de sensibilização, onde o grupo do Iberê se desloca 

até o “óikos” dos atores. 

Os programas de educação e participação das vertentes institucionais e comunitárias 

têm sido desenhadas para informar e envolver aos que têm interesse nos assuntos 

selecionados. A diversidade intermunicipal traz ao Consórcio uma grande oportunidade de 

aprendizado, mas possui um paradoxo: a cidade maior e mais populosa possui mais 

experiência em algumas áreas, como, por exemplo, na educação, enquanto que as menores 

cidades possuem uma grande vivência em outros temas, como envolvimento com a população 

rural e capacidade de atingir suas metas nos projetos mais rápido. 

A transparência do grupo é responsável por garantir parte da sustentabilidade, 

porque questões relacionadas a “egos institucionais” são muito limitantes nestes processos. 
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5.3.3 Terceiro passo: adoção formal e financiamento 

Esta etapa, com 55,5% de pontos positivos foi considerada pouco efetiva, conforme 

analisado a seguir. 

 

5.3.3.1 Aprovação governamental da proposta 

Considera-se como ponto positivo o fato da estratégia de gerenciamento ter sido 

formalmente aprovada e o fato da teoria do desenho ter sido modificada durante o processo de 

aprovação, devido ao intenso debate realizado. 

O processo de aprovação do Consórcio foi aprovado pelos prefeitos e vereadores de 

cada município, através de lei municipal. O histórico das questões ambientais tratadas foram 

fatores decisivos para a tomada de decisão. O fato do Consórcio Iberê ser voluntário e 

potencializar as ações que já existem relacionadas a cada assunto, otimiza os recursos 

humanos e financeiros.  

Além disso, devido ao fato de haver no organograma do Iberê um Conselho de 

Vereadores faz com que o legislativo compreenda os processos e sirvam de facilitadores na 

sua legitimação quando submetidos às Câmaras Municipais.  

A estratégia de gestão foi aprovada e para cada projeto do Consórcio aprovado, 

poderá futuramente ser destinado recursos específicos, não necessitando aporte compulsório 

por parte dos parceiros. 

Como ponto negativo destaca-se que o processo de aprovação não trouxe 

diretamente esclarecimento sobre o caminho para a implementação. 

5.3.3.2 Implementação do marco institucional do Consórcio Iberê 

Considera-se como ponto positivo que tem sido exitosa a transição institucional dos 

projetos prioritários até a formalização do Consórcio com identidade permanente na estrutura 

do governo, além disso, foram negociados acordos, parcerias, convênios que especificam 

como estão distribuídas as responsabilidades de implementação entre as instituições pré-

existentes. 

A autoridade legal e a estrutura institucional são consideradas adequadas para a 

execução do plano. 
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Como ponto negativo destaca-se que novos conflitos legais ou de sobreposição com 

outros programas têm surgido e estes não têm sido incorporados no processo. 

O fato do Iberê ser constituído por um conjunto de municípios com partidos 

políticos diferentes, traz um caráter suprapartidário que passa a ser fundamental para a sua 

sustentabilidade. Desde sua concepção já houve outro processo de eleição para prefeitos e 

vereadores e a continuidade da proposta pelo governo consecutivo foi amplamente aceita, pois 

o Consórcio tem identidade permanente dentro da estrutura do governo. 

5.3.3.3 Provisionamento de recursos do Consórcio 

Destaca-se que todos os requisitos inerentes a este item foram avaliados como 

negativos, portanto, não foram contemplados no processo, quais sejam: os recursos 

financeiros para a implementação dos projetos não estão comprometidos, tendo sido 

implementados como parte do recurso advindo da iniciativa privada e o restante do governo 

municipal. 

A concepção do Consórcio Iberê como instituição autônoma, modificou o conceito 

de programa, que até então era vinculado ao CIDEMA – Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. No ato da aprovação da Câmara de 

vereadores, foi incorporado ao projeto de lei o orçamento do único projeto do Iberê que havia 

sido orçado até o momento: o de educação ambiental nas escolas. Isso garantiu a 

implementação deste projeto, considerado um baixo investimento financeiro com resultados 

de curto prazo. 

5.3.4 Quarto passo - implementação 

Esta etapa, com 51,2% de pontos positivos foi considerada pouco efetiva, é 

analisada a seguir. 

5.3.4.1 Modificação das estratégias do Consórcio conforme necessário 

Considera-se que todos os requisitos inerentes a este item foram avaliados como 

positivos, portanto, realizados pelo Consórcio, quais sejam: 
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A implantação demonstrou que a “lógica” ou “teoria” da estratégia de 

gerenciamento é válida. O voluntariado tem uma dinâmica diferente do que um modelo 

formal, no que diz respeito a disponibilidade dos participantes. A hipótese fundamental sobre 

qual estratégia o Consórcio está baseado tem sido suficientemente explícita para permitir a 

sua análise e validação. 

Anualmente são feitas avaliações nas atividades por projeto, apesar de não haver 

modificações significativas na estratégia de gerenciamento, a gerência e os coordenadores 

remanejam as datas quando necessário, mas a justificativa para tal nem sempre é plausível. 

A razão fundamental para estes ajustes é mudança de coordenação dos grupos 

municipais, relacionadas á mudança de prefeitos ou prazos.  

A sociedade através da sua performance como ator social é a mais impactada pela 

implementação dos projetos. Estes impactos eram esperados quando o Consórcio foi 

desenhado e aprovado. 

É comum que as instituições regionais e locais, apareçam nos planos como 

executivas das ações propostas pela equipe que elaborou, isto acaba sendo um dos “gargalos” 

na sua implementação, uma vez que essas instituições devem estar presentes no planejamento 

também. As vertentes comunitárias e institucionais desta região já atendem a convocatórias de 

questões ambientais, mas desejam ser atores atuantes, menos coadjuvantes. 

Se por um lado é fundamental uma coordenação contundente, tecnicamente apta, é 

fundamental que a mesma lidere e crie espaços de participação em todos os níveis de decisão. 

Estas ponderações devem ser inseridas num contexto em que as articulações 

interinstitucionais são morosas e só é possível superar isso se houver já construída a 

identidade coletiva do grupo.  

Potencializar as ações existentes exige um grande esforço para compatibilizar o 

tempo de percurso de cada uma destas, como num exercício de corrida de regularidade, onde 

a equipe tem que “sintonizar a velocidade do trecho” freqüentemente. Não ganha a equipe que 

chegou primeiro, mas a equipe que se integrou na administração do tempo, espaço percorrido 

e desafios do percurso. 

5.3.4.2 Promoção do cumprimento das políticas e estratégias do Consórcio 

Considera-se como ponto positivo, o fato de estarem sendo alcançados os objetivos, 

na mudança de comportamento dos grupos meta. 
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Os objetivos de mudança de comportamento e de percepção da sociedade vêm 

mudando. Os departamentos e secretarias das prefeituras têm observado mais sua 

responsabilidade na sustentação de atividades e projetos que impactam o meio ambiente. Até 

então era comum, por exemplo, constatar o departamento de obras da prefeitura aprovando 

construções em áreas de preservação permanente. Ou maquinários públicos sendo utilizados 

para derrubar árvores nativas (ambas atividades ilegais se ocorrerem sem o devido 

licenciamento). 

Além disso, o Consórcio tem trazido exemplos importantes de auto-regulação 

praticada pelos grupos de usuários. A experiência de regulamentação da abertura de poços 

artesianos na região do Iberê e fechamento dos poços que não possuíam água, mas, que se 

tornavam ligação entre as fontes de poluição da superfície e os aqüíferos, foi exitosa. 

Como ponto negativo destaca-se que as ofertas, incentivos e impostos sobre os 

grupos meta não são considerados efetivos. 

5.3.4.3 Fortalecimento do marco institucional e do marco legal 

Considera-se como ponto positivo a adequação da autoridade legal, a criação de 

mecanismos de integração do pessoal encarregado de fiscalizar o cumprimento das leis e o 

fato de que os vazios jurisdicionais estão sendo identificados e tratados. 

Durante a implementação do Consórcio se revelaram vazios óbvios de jurisdição. 

Havia um impasse técnico com relação a disposição adequada de resíduo contaminante, se 

deveria ser disposto em vala séptica ou incinerador. Quando questionado à FATMA, órgão 

licenciador, esta não se posicionou formalmente. Sendo assim, atividades significativas na 

geração dos impactos não estão reguladas ainda. Os conflitos que emergiram neste ínterim 

foram resolvidos com muita negociação, onde nem sempre se obteve consenso. 

Como ponto  negativo destaca-se que as formas de cooperação interinstitucionais 

requeridas pela estratégia de gerenciamento não estão funcionando adequadamente. 

5.3.4.4 Fortalecimento do compromisso do pessoal com a estratégia e os resultados 

Destaca-se que todos os requisitos inerentes a este item foram avaliados como 

negativos, quais sejam: o número de pessoas para cumprir a estratégia de gerenciamento é 

insuficiente, não há recurso financeiro suficiente para manter o pessoal, não é feita uma 
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avaliação adequada ao desempenho e produtividade do pessoal, não está claro o alinhamento 

da administração de recursos humanos não sendo possível, portanto, avaliar se o pessoal apóia 

a estratégia de gerenciamento.  

 

5.3.4.5 Fortalecimento da capacidade gerencial, técnica e financeira 

Considera-se como ponto positivo o fato de que a convocatória para reuniões, seja 

para aprovações ou outras atividades de gerenciamento é feita de forma ampla, para os 

interessados e público em geral  e que o pessoal tem habilidade técnica para tomar as decisões 

adequadas. 

Como ponto negativo destaca-se o fato de que não existe um fluxo de informação 

das decisões a serem tomadas, eficiente para o público afetado, não existe procedimento para 

validação ou comprovação dos dados, tampouco os recursos técnicos são adequados ao 

gerenciamento. Os processos de captação de recursos e o gerenciamento financeiro não são 

estruturados adequadamente. 

5.3.4.6 Construção e manutenção da infraestrutura 

Considera-se como ponto positivo o fato dos beneficiários do Consórcio 

participarem do desenho, financiamento e construção dos projetos de infraestrutura. 

Como ponto negativo destaca-se a construção da infraestrutura, seja para aportar 

fisicamente o Consórcio ou relacionado aos projetos específicos e que este elemento exige 

muito da equipe de gerenciamento, distraindo-os das suas funções. 

Alem disso, não existe formalmente mecanismo de recuperação de fundos para 

manutenção e operação da infraestrutura. 

O Consórcio teve sua estrutura gerencial montada, quando ainda era identificado 

como Programa, no departamento de qualidade e meio ambiente da Chapecó Companhia 

Industrial de Alimentos desde 1998. Em junho de 2003 foi solicitado à Unochapecó 

instalações para abrigá-lo fisicamente. Atualmente, a partir de convênio com a Ucochapecó, o 

Consórcio ocupa um espaço na Casa da Cidadania, em Chapecó. O fato de não ter um espaço 

próprio limitava a gestão. 

Nos municípios, os projetos relacionados a resíduos sólidos necessitarão de 

desenvolvimento de infraestrutura, para os locais de disposição final destes, assim como o de 
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tratamento de esgotos e de dejetos de suínos. Por este motivo, a prioridade de implantação de 

projetos esteve relacionada a factibilidade de execução com os recursos já disponíveis. 

Há registro da construção de um sistema de tratamento de esgoto por zona de raízes, 

em São Carlos, feito pela EPAGRI e a Prefeitura Municipal. Ao Iberê coube a educação 

ambiental dos beneficiários, moradores de um conjunto habitacional de baixa renda. Neste 

caso foi escolhida a tecnologia e os moradores foram convidados a visitar um local 

(Agronômica), onde havia um projeto equivalente. Neste ponto, os beneficiários participaram 

do desenho e não do financiamento e construção, no entanto, para que o tratamento concebido 

fosse adequado, foi importante que cada um dos usuários compreendessem os procedimentos 

que lhes cabiam na geração do efluente e no seu tratamento.  

5.3.4.7 Fomento à participação de quem dá respaldo ao processo 

Considera-se que todos os requisitos inerentes a este item foram avaliados como 

positivos, quais sejam: os indivíduos, grupos governamentais e não governamentais mantém 

sua participação no gerenciamento, além de que os beneficiários dos projetos e os principais 

grupos de interesse estão envolvidos na implementação. 

5.3.4.8 Implementação dos procedimentos de resolução de conflitos 

Considera-se que todos os requisitos inerentes a este item foram avaliados como 

positivos, quais sejam: o fato de que quando surgiram conflitos durante a implementação, 

foram identificados e utilizou-se técnicas exitosas para a resolução destes. 

A solução de problemas ambientais não dependem dos governantes, nem somente da 

sociedade civil, ou das instituições públicas e privadas. Quando um destes grupos atua 

sozinho, cria algum tipo de dependência, de pessoas que esperam que a solução virá sempre 

através dos outros. 

A técnica utilizada no Consórcio é de articulação, onde cada um entra com o que lhe 

é peculiar, com as ações que já vêm fazendo ou que pode fazer. Uma ação complementa a 

outra e avaliações deste gênero buscam os “vazios” ou desconexões para reconstruí-las. Trata-

se de se valer do poder que esse grande grupo se concede e exercita. 
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5.3.4.9 Fomento ao apoio político e a presença do Consórcio na agenda nacional 

Considera-se como ponto positivo o fato dos líderes políticos estarem familiarizados 

com o Consórcio, as opiniões de participantes e/ou funcionários de outras instituições 

governamentais e não governamentais foram incorporados no processo e que existiu apoio do 

público em geral para o Consórcio. 

Como ponto negativo destaca-se o fato de não existir funcionários concursados ou 

outros governamentais que possam vetar ou alterar aspectos do Consórcio. Mas o ponto em 

questão é que por ter caráter voluntário, não se cobra resultados porque a equipe trabalha 

dentro de sua disponibilidade de tempo. 

5.3.4.10 Monitoramento do desempenho do Consórcio e as tendências dos ecossistemas 

Considera-se como ponto positivo o fato do Consórcio enfatizar dados 

administrativos, ambientais e sociais de forma combinada. 

Como pontos negativos destaca-se o fato de não ter sido formulado um programa de 

monitoramento e por isso não é despendido tempo nem recursos financeiros e humanos neste 

item. 

Não existe tampouco um desenho analítico suficientemente rigoroso como para 

formular as conclusões desejadas, tampouco se tem re-coletado indicadores ou são 

incorporadas a informação de monitoramento por gênero. 

5.3.5 Quinto passo – Avaliação 

Esta etapa, com 71,4 % de pontos positivos, foi considerada efetiva, conforme 

analisada a seguir. 

5.3.5.1 Adaptação do Consórcio à sua própria experiência 

Considera-se como ponto positivo o fato do Consórcio avaliar periodicamente o 

desenho e execução de suas atividades. Existem informações relevantes sobre o 

funcionamento dos mecanismos institucionais do Consórcio e que os cidadãos participam da 



 

 

	


 

avaliação. 

 

Como ponto negativo destaca-se que não se considera satisfatório o desenho de 

captação de recurso. 

5.3.5.2 Determinação dos propósitos e impactos da avaliação 

Considera-se como ponto positivo o fato de estar definido como serão divulgados os 

resultados da avaliação e que após sua realização, sempre são realizadas revisões das ações 

baseadas nos resultados  da avaliação. 

Como ponto negativo destaca-se que o método da avaliação não foi discutido pelo 

grupo. 

5.3.5.3  Propósitos e impactos da avaliação 

Partindo do que foi descrito, para que haja sustentabilidade do projeto, devem ser 

superados os pontos fortes e fracos identificados na avaliação, onde foram discutidos os 

problemas identificados para dar continuidade ao processo e a seguir, os meios para propor a 

superação destes, considerando a análise das ameaças e oportunidades (contexto externo) e os 

pontos fracos e fortes (contexto interno).  

O Consórcio recebeu avaliação externa quando concorreu ao Prêmio de Ação 

Pública e Cidadania, da Fundação Ford e BNDES e o de tecnologia social do Banco do Brasil, 

mas não foi estabelecida uma avaliação externa sistemática ou quantitativa como um 

elemento do desenho do Consórcio. Em 2005 esteve entre os 40 finalistas do Prêmio 

Fundação Banco do Brasil de Tecnologias Sociais. 

As avaliações anuais foram realizadas por projetos para que fossem programados os 

recursos necessários para as etapas consecutivas. Como atividade coletiva requer coordenação 

e metodologia, envolve a escolha de instrumentos para fazê-lo, postura ética, proporcionando 

reflexão e crítica para que o processo possa avançar coletivamente apoiando no aprendizado 

das ações anteriores. 

Este momento é importante como reflexão, onde o agir é substituído pelo 

contemplar e refletir. O “por quê” tem o mesmo peso do “porquê não”? Onde busca-se 
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compreender as dinâmicas que fizeram as coisas estarem como estão e se existe possibilidade 

e necessidade de transformar. 

Este desafio começa em determinar quem são os avaliadores. No caso do Consórcio 

Iberê, existe avaliação endógena, realizada pelos seus atores “atuantes” que fazem parte do 

processo. É necessário esclarecer que esta avaliação que faz parte da metodologia do 

Consórcio, aplicada em relação a seus projetos, difere do objeto desta pesquisa que utiliza 

uma ferramenta para avaliar o processo do Consórcio Iberê como um todo baseado no 

conceito da gestão integrada. 

Há que se considerar por quem, para quem e para que será feita a avaliação para se 

definir o padrão segundo o qual será determinado o valor ou a valia pelos avaliadores, porque 

existem subjetividades inerentes a este julgamento baseados em juízos e valores que 

qualificam este ato, havendo inúmeras possibilidades de abordagens ou combinações destas. 

Uma das características dos consórcios, é que se estabelecem exatamente devido a 

demanda por ações concretas, onde haja ação efetiva sem excluir a contemplação e reflexão. 

No entanto, esta reflexão deve ser aprofundada através da avaliação. 

Ainda que o resultado da avaliação sirva para “compreender os fenômenos” 

ocorridos, ou para confirmar que o “caminho foi percorrido da melhor forma possível naquele 

contexto”, é necessário estar apto a identificar o que foi apontado como “desvio de percurso” 

e corrigir o “trecho”. 

Pode ser realizado um recorte sobre o estágio em que cada projeto do Consórcio se 

encontra baseado na gestão ambiental integrada, o que poderia ser aprofundado a partir da 

constatação das fases em que cada projeto se encontra, conforme pode ser demonstrado na 

Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Estágio atual dos projetos comparados à gestão ambiental integrada 

FASE  

 

TEMAS 

1) Identificação 
e Avaliação dos 
Assuntos Chave 

2) Preparação do 
Programa 

3) Adoção 
Formal e 
provisionamento 
de recursos 

4) 
Implementações 

5) Avaliação 

APAs X X    
Efluentes Sanitários X     
Resíduos X     
Águas Subterrâneas X X X X  
Dejeto de Suínos X     
Educação Ambiental   
nas Escolas 

X X X X X 

Resíduo Contaminante X     
Resíduo Urbano X     
Resíduo Rural X     

Fonte: Banco de dados do Consórcio Iberê. 
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O método GESAMP, ICAM e o utilizado pelo Consórcio Iberê foi avaliado com 

relação às suas etapas, conforme identifica o Quadro 03. O Consórcio se diferencia na 

primeira fase dos demais por possuir uma etapa de promoção. Esta etapa demonstrou ser 

importante para nivelar o conhecimento sobre a problemática regional e instrumentalizar a 

participação. 

 

GESAMP ICAM CONSÓRCIO IBERÊ 
Fase 1 
 
Identificação do 
Problema e Análise 

Etapa 0: Condições iniciais para o processo de 
GCI 
Etapa 1: Praticidade na implementação para os 
processos de GCI 

Etapa 1 – Promoção 
Etapa 2 – identificação 
de problemas 

Fase 2 
 
Preparação 
Do Programa 
(Planejamento) 

Etapa 2: Avaliação Sócio-ambiental 
Etapa 3: Cenários possíveis e desejados. 
Etapa 4: Elaboração de um esquema de 
gerenciamento (Planejamento) 

Etapa 3 – elaboração de 
propostas 

Fase 3 
 
Adoção Formal 

Etapa 4: Elaboração de um esquema de 
gerenciamento (Planejamento) 

Etapa 3 – elaboração de 
propostas 

Fase 4  
 
Implementação 

Etapa 5: Institucionalização 
Etapa 6: Aplicação do esquema de 
Gerenciamento (planejamento) 

Etapa 4 – Elaboração de 
projetos 
Etapa 5 – Execução de 
projetos 

Fase 5 
 
Avaliação 

 
Etapa 7: Avaliação e Ajustes 

Etapa 6 – Avaliação de 
projetos 
Etapa 7 – 
Sustentabilidade do 
projeto 

Quadro 03 –  Integração entre GESAMP, ICAM e Consórcio Iberê 

A partir da avaliação do Consórcio Iberê sob o enfoque da gestão ambiental 

integrada e baseado na literatura e experiência, foi possível elaborar uma análise de problemas 

institucionais relacionados a elaboração de projetos, que pode ser considerado de forma macro 

como o Consórcio em si, ou com um recorte, focando os projetos específicos desenvolvidos, 

conforme Quadro 04. 

 

INERENTES AO PLANEJAMENTO 

REALIZADO 
ESPECÍFICO DO PLANEJAMENTO REALIZADO 

Excessiva centralização das 
atividades de planejamento 

Tendência histórica a acumular poder e exercer controle sobre 
os recursos como deficientes executores com enfoques 
territoriais administrativos, quando deveriam ser facilitadores 
do desenvolvimento em associação com os usuários locais; 

Falta de condições indispensáveis 
para aplicar enfoques participativos 

Escassa capacitação de pessoal para trabalhar com pessoas. É 
necessário mais do que equipe técnica. É preciso um grupo 
balanceado de especialistas que trabalham em grupos 
interdisciplinares em temas socio-econômicos e técnicos; 
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Falta de especialização em carreiras 
afins 

Falta de especialização em categorias inovadoras na área 
ambiental: reflorestamento comunitário, desenvolvimento 
local, co-administração ambiental com população local, 
desenvolvimento e extensão; 

Falta de flexibilidade em 
organização de pessoal de acordo 
com responsabilidades 

Inabilidade para separar a missão institucional com o desejo 
pessoal de algum ator, uma vez que os espaços são de 
representatividade, do coletivo, não do indivíduo. 

Falta de critério e flexibilidade para 
transferir responsabilidade à 
população local, ao setor privado, às 
ONG’s 

Escassa atenção a controle e capacidades locais de manejo do 
uso de recursos de propriedade comum, falta de atenção a 
mercado e a potencial geração de ingressos, falta de parceria 
com o setor privado. 

Planejamento limitado ao setor, 
quando muitos temas, como o uso da 
água, afetam a vários setores e suas 
soluções requerem ações 
intersetoriais 

Falta de diálogo entre a área ambiental, agricultura e outros 
setores, incapacidade de manejar problemas de ocupação e uso 
do solo, falta de incentivos para gerar renda econômica; 

Responsabilidade das entidades em 
matéria de coordenação e 
organização do pessoal em áreas 
intersetoriais 

Incentivos ao pessoal em base a objetivos físicos alcançados 
em lugar das metas de desenvolvimento sustentável; 

Administrações locais sem 
capacidade para assumir sua 
responsabilidade em matéria de 
desenvolvimento 

Sistema de planejamento muito complexo para possibilitar a 
participação dos técnicos, necessidade de modelos simples de 
planejamento; 

Fluxo irregular e ineficiente dos 
fundos para os programas 

Programas de grande extensão que criam problemas de fundos. 
Calendário de metas muito inflexível para facilitar a 
participação. 

Quadro 04 – Análise de problemas institucionais relacionados a elaboração de projetos 

Fonte: Adaptado de FAO (1998). 

A partir de uma análise feita pela FAO (1998), existem algumas dificuldades 

relacionadas a projetos deste gênero baseado na necessidade de adaptações dos principais 

problemas identificados no passado e a necessidade de melhoria nos seguintes pontos:  

• Foco apenas no setor: boa parte do planejamento foi extremamente setorial. Muitas 

instituições cometem um erro conceitual e político quando usam o planejamento “setorial”. 

Neste trabalho, é feita uma conexão com o planejamento nacional, através da Política de 

Recursos Hídricos; 

• Excesso de política retórica de conteúdo: o planejamento é uma  prática exercida 

por quase todos os governos. Mas políticos e administradores impõe grandes metas com 

propósitos políticos que vão ainda mais além da capacidade de serem atingidas. Neste caso, o 

planejamento se converte em um exercício de frustrações e esforços desperdiçados; 

• Excesso de imposição e centralização: o planejamento usado como maneira de 

“dirigir e controlar” tendo como resultado:  pouca atenção às idéias e projetos viáveis surgidas 



 

 

	�

 

“de baixo para cima” como base de planejamento; pouca participação e apoio dos grupos de 

interesse e da comunidade em geral e; corrupção para evadir o controle de cima para baixo; 

• Excesso de domínio das elites: quando é feito o convite à participação externa na 

planificação, as pessoas melhor situadas para responder são os indivíduos melhor 

relacionados e politicamente influentes. É necessário um esforço excepcional por parte da 

equipe de planejamento para aprender e responder com êxito às populações localizadas nos 

estratos mais baixos na escala sócio-econômica; 

• Excesso de inflexibilidade: a não ser que os objetivos do planejamento possam 

ajustar-se e refletir as mudanças circunstanciais, os planos passam a ser obsoletos pouco 

tempo após sua implementação. Este é problema dos planos que não permitem alterações 

diante de: mudanças nas condições institucionais e externas e a aplicação das lições que se 

aprende a medida em que o plano começa a ser executado; 

• Muito vago e indefinido: muitas equipes trabalham com metas muito vagas, tais 

como “melhorar a qualidade das águas em benefício do setor x”, se trata de um planejamento 

com pouco conteúdo, sem metas específicas nem objetivos mensuráveis que descrevam 

exatamente onde se quer chegar; 

• Muito extenso e demasiadamente técnico: as equipes de planejamento produzem 

documentos muito longos e alguns destes, extremamente técnicos para que muitas pessoas 

leiam. Isto acontece quando o planejamento está baseado em modelos analíticos e em 

terminologia especializada, ou rebuscadas. Estes documentos são caros para serem 

reproduzidos e distribuídos. Neles, se perdem as idéias principais. Além disso, ninguém tem 

tempo para ler e repassar centenas de páginas; 

• Detalhes muito prematuros: planejar para os próximos 5 - 10 anos (ou mais) 

envolve muitas incertezas e variáveis. É irracional para as comissões de planejamento e 

finança exigir exaustivos detalhes sobre as necessidades de pessoal, tecnologia disponível e 

outros recursos; 

• Pouca conexão entre planejamento e financiamento: o oposto dos excessos de 

detalhes de base (o ponto anterior) é que os dados sejam insuficientes. Isto acontece quando 

as equipes de planejamento definem metas e objetivos sem considerar os requisitos de 

recursos, capacitação e reorganização; 

• Pouca aprendizagem com o passado: espera-se que as equipes de planejamento 

prevejam o futuro e atuem em base do que foi previsto. Sem dúvida os planejadores devem 

analisar o que funcionou e o que falhou nos problemas anteriores; 
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• Pouca consideração a alternativas inovadoras: se supõe que o planejamento é uma 

atividade criativa, mas as equipes de planejamento falham em propor e discutir soluções 

inovadoras. Isto pode acontecer  caso haja uma composição inapropriada das equipes ou a 

obstáculos impostos por rígidos processos de planejamento; 

• Pouca ênfase nas metas sócio-econômicas: o planejamento falha quando não é 

capaz de traduzir objetivos físicos, como plantar “x” milhões de sementes em um número “y” 

de viveiros e incrementar as matas ciliares em “z” milhões de hectares, da mesma forma com 

as estimativas de emprego, ingressos e benefícios e outros critérios importantes para os níveis 

mais altos; 

• Pouca capacidade interna de planejamento: desde a década de 80, grande parte do 

esforço de planejamento ambiental  foi financiada com fundos internacionais. Nesses esforços 

os consultores estrangeiros jogam um papel primordial na seleção dos enfoques de 

planejamento, revisão de documentos, publicação dos “planos” e por conseguinte 

recomendação de projetos com assistência estrangeira. Mas isso pode não gerar melhoras 

reais no sistema de planejamento; 

• Muita ênfase ao projeto: sobretudo nos casos de planejamento influenciado pela 

ajuda internacional (o ponto anterior), o resultado pode ser uma enorme lista de projetos que 

necessitam financiamento. Uma ênfase excessiva nos projetos desvia a atenção das 

necessidades institucionais de alto nível mais atualmente muitos desenhos de planejamento 

têm destacado os projetos em primeiro lugar, deixando as políticas e instituições apenas em 

um “marco facilitador”. 

A identificação de problemas que possam ser limitantes para o êxito de projetos 

deste gênero, auxilia na avaliação de “o que fazer” diante destas possibilidades.  

É  fundamental que o processo seja dinâmico e retroalimentado com a incorporação 

de novas variáveis identificadas nas avaliações previstas nas ações do plano. 

5.4 PROPOSTA DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA AS PRÓXIMAS 

GERAÇÕES DO PROJETO 

A partir do que foi avaliado enquanto processo estabelecido, foram identificadas as 

ameaças e oportunidades consideradas como exógenas ao processo, assim como os obstáculos 

e potencialidades, considerados endógenos ao processo, conforme resumido no Quadro 05. 
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AMEAÇAS OPORTUNIDADES 
Sobreposição de atribuições das 
instituições a nível federal, estadual e 
municipal sobre temas relacionados, 
por exemplo, a água. 

Através da identificação clara das responsabilidades na 
execução dos projetos ou atividades específicas. Com a 
criação das câmaras técnicas, houve horizontalização das 
participações, não há hierarquia institucional.  

Possibilidade de descontinuação dos 
projetos a cada mudança de governo. 

O Iberê possui um conselho de prefeitos e um conselho de 
vereadores, de partidos políticos diferentes, o que traz a 
vantagem de ser um projeto suprapartidário. 

Falta de recursos humanos e 
financeiros para implementar os 
projetos 

Através de muita negociação e transparência nas ações e 
propósitos, é possível identificar instituições que possuem o 
mesmo objetivo que o proposto com o Iberê e assim, 
catalisar, maximizar os objetivos comuns. 

Projetos afins são desenvolvidos na 
região do Consórcio, concebidos após a 
criação do Consórcio e não estão 
integrados a este 

É possível promover articulação com poder público nas 
esferas estaduais/federal para traçar política de convergência 
entre os projetos previstos para a área de abrangência do 
Consórcio  

Falta de indicadores sócio ambientais 
para analisar no futuro o impacto dos 
projetos 

Informar às autoridades e líderes, de forma sistemática sobre 
a experiência do projeto no gerenciamento dos problemas e 
os êxitos e dificuldade ao enfrentá-los 

Falta de estratégia adequada para 
captação de recursos 

O Consórcio possui um grande poder de convocatória 

Comprometimento do cronograma 
definido por causa de conflitos não 
previstos 

Grande possibilidade de que, a partir da sensibilização, de 
desenvolver o empoderamento dos atores 

Falta de recursos para prover a infra 
estrutura dos projetos 

Estimular os atores a serem mais atuantes e menos 
coadjuvantes 

OBSTÁCULOS POTENCIALIDADES 
Falta de recursos para o processo inicial 
de articulação 

Criar canal de comunicação das decisões tomadas no 
Consórcio para os atores afetados 

Capacidade limitada das lideranças e 
das instituições quanto a identificação e 
implantação dos projetos 

Distribuir responsabilidades pela gestão dos projetos 
específicos para as instituições parceiras 

Pouco feed back para os atores sobre o 
status do tratamento dado aos 
problemas identificados 

Apresentar proposta de parceria cada vez que os projetos 
afins são desenhados por outras instituições para a área de 
abrangência do Consórcio 

Falta de vontade dos atores de 
participar do processo 

Implementar o sistema de metas para coordenadores e 
gestores que uma vez não atingidas sem que haja 
justificativa, devem ser previstas “punições” assim como 
“prêmios” para quando forem atingidas, gerando 
compromisso do pessoal com a estratégia e os resultados  

Substituição dos coordenadores 
municipais a cada mudança de governo 

Formular um programa de monitoramento do desempenho 
do Consórcio e as tendências dos ecossistemas 

Quadro 05 –  Ameaças e oportunidades/obstáculos e potencialidades 

Considerando o quadro acima, são propostas no capítulo a seguir as alternativas para 

a gestão ambiental a partir das estratégias avaliadas. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O grande desafio do desenho do Consórcio Iberê foi promover a percepção e 

mudança de comportamento dos atores. Com grande ênfase na participação, conclui-se que a 

adoção de leis regulamentadas no âmbito dos municípios é parte da gestão, no entanto, 

precisam estar alinhadas ao conjunto das novas práticas. 

As ações previstas nos projetos são planejadas objetivamente, mas são assumidas 

subjetivamente pelos atores ao se comprometerem na efetividade das suas implementações. 

A sociedade civil e as instituições públicas e privadas se mostraram aptas à 

governança que integre planejamento, tomada de decisão e execução das ações. Logo, a 

avaliação demonstrou ser um processo fundamental para se ajustar o processo. 

Na descrição das ferramentas utilizadas, o uso de cadernos de diagnóstico 

apresentou como vantagem a facilidade no entendimento das questões formuladas e o fato de 

ter sido aplicado a 100% dos grupos de interesse identificados, se transformou em uma 

ferramenta adequada de sensibilização dos atores. Durante a aplicação do caderno, o ator 

envolvido contribui de forma prática no processo. No entanto, não foi eficiente enquanto 

ferramenta de diagnóstico ambiental, pois as propostas resultantes da aplicação dos Cadernos 

careceram de fundamentação teórica. 

Devido a grande diversidade encontrada na área e sua dinâmica de ocupação e 

desenvolvimento, exigiu-se que o processo fosse capaz de incorporar constantemente novas 

práticas e desafios, além das oportunidades, tendo sido fundamental a descrição dos projetos 

que fossem oriundos das demandas apresentadas no diagnóstico. 

O Consórcio Iberê e por suposto instituições desta natureza podem ser avaliados sob 

o ponto de vista da gestão ambiental integrada pois apresentam características equivalentes e 

esta avaliação amplia a natureza do trabalho local para uma dimensão compatível com estudos 

equivalentes na are ade gestão ambiental integrada. 

 A partir dessas premissas é possível formular as seguintes propostas alternativas 

para o Consórcio Iberê:  

1) Criar indicadores de eficiência do processo e aplicá-los no gerenciamento do 

Consórcio. 

• Baseado no conhecimento dos projetos, identificar os seus objetivos e indicadores. 

Decidir quem vai participar, como e quando. Elaborar um cronograma detalhado; 

• Reunir material e recursos disponíveis. Iniciar o monitoramento; 
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• Aplicar o método de monitoramento (a se definido após o conhecimento detalhado 

dos projetos); 

• Analisar os fatos, os números e as informações recolhidas; 

• Chegar  à conclusões, registrá-las e debatê-las; 

• Elaborar os relatórios, verificar como aprimorar a gestão e definir eventuais 

correções de percurso. 

2) Retomar o processo ao ponto de implantação preconizado no gerenciamento 

ambiental integrado, cumprindo com todas as etapas previstas, que foram consideradas não 

efetivas. 

3) Priorizar os projetos a serem executados anualmente com a capacidade operativa 

e de liderança envolvidas no Consórcio, pois, atualmente, está se priorizando baseado no nível 

de relevância enquanto problemas a serem solucionados. 

4) Prever medidas para diminuir os riscos e as barreiras que podem afetar a 

implementação das estratégias baseadas na coordenação; 

5) Criar processo de captação de recursos, de fundos combinados e gerenciamento 

financeiro estruturado; 

6) Esclarecer o caminho para a implementação dos projetos para todos os atores; 

7) Apresentar os projetos do Consórcio aos políticos e instituições que apresentarem 

novos desenhos institucionais para tratar das questões comuns, buscando maximizar 

resultados; 

8) Criar estratégias de funcionamento adequado para as formas de cooperação 

interinstitucional requeridas pela forma de gerenciamento 

9) Rever o número de pessoas designadas para cumprir a estratégia de 

gerenciamento, prover recurso financeiro para suporte técnico; avaliar desempenho e 

produtividade do pessoal; Manter o caráter voluntário para os gerentes, contratando técnicos 

como executivos. 

10) Criar fluxo de informação eficiente das decisões tomadas, fluxo de comprovação 

dos dados; 

11) Elaborar contrato com o cedente do espaço físico ocupado pelo Consórcio para 

uso por tempo indeterminado; 

12) Sistematizar um processo de avaliação dos projetos bem como do processo do 

Consórcio que possa ser alinhado com o monitoramento dos indicadores. 
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APÊNDICE 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE AVALIAÇÃO DO CONSÓRCIO IBERÊ 
 
Fonte: Traduzida de OLSEN &OCHOA (2004) 
 
• PRIMEIRO PASSO: IDENTIFICACÃO E AVALIAÇÃO DOS ASSUNTOS CHAVE  
• Quem definiu essas questeões e abseadas em que critérios?      

1. Os assuntos de gerenciamento foram identificados de forma 
participativa? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Houve organização na seleção dos assuntos de gerenciamento?  (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. Foram consideradas as condições sociais e econômica dos usuários?  
4. é relevante? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

5. Foi analisada a relação existente entre as políticas governamentais e 
de outras instituições? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

Foram analisadas as questões de gênero?  (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

6. Você considera que existe uma correspondência entre a qualidade da 
seleção e as limitações de tempo, recursos e amplitude de visões sob 
os quais opera o Consórcio? 

 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

   
B. Identificação dos principais atores e seus interesses   
1. Foi solicitado durante o processo, a visão de pessoas que não 

representam grupos de interesse econômico e a percepção do público 
em geral?  

 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Houveram instituições governamentais e outras formalmente 
constituídas, tais como universidades, grupos de usuários, 
organizações religiosas, interessadas na condição e no uso dos 
recursos considerados?  

 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. O processo de análise identificou líderes potenciais e grupos de 
interesse cujo compromisso deveria ser uma prioridade para o 
desenvolvimento do programa? 

 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

4. Se consultou os atores cujas vidas seriam afetadas pelos  projetos e foi 
colocada à mulher neste processo? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
C- Factibilidade e liderança governamental       
1. Os assuntos selecionados constituem um desafio na realidade 

interessante e factível? 
(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. O alcance e a complexidade dos assuntos selecionados estão alinhados 
com a capacidade operacional e a liderança das instituições envolvidas 
na equipe dos projetos? 

 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. É previsível que o planejamento e formulação de políticas para (    ) (    ) 
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gerenciar os assuntos selecionados produzam propostas atraentes o 
bastante a ponto de ganhar a aprovação formal e os recursos de 
implementação? 

SIM NÃO 

 
 
D. Seleção dos assuntos de gerenciamento      
1. Houve qualidade técnica na seleção?  (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
2. Houve apresentaçãos (divulgação) dos resultados das análises? (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
3. Houve chance de respostas à seleção de assuntos? (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
 
E. Defninição de metas do Consórcio    
1. As metas dos projetos correspondem com os assuntos que se pretende 

gerenciar? 
(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Existe compreensão das metas por parte dos atores que seriam 
afetados? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
 
 
• SEGUNDO PASSO:  PREPARAÇÃO DO CONSÓRCIO 
 
A. Documentação do marco inicial     
1. Foram realizados estudos específicos no marco inicial? (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
2. Participaram o público e os grupos de interesse na documentação das 
condições definidas no marco inicial? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. Se considera que o marco inicial é adequado para servir como 
referência firme nas análises das mudanças futuras?  

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

4. Foram considerados locais de controle para analisar no futuro os 
impactos dos projetos? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

    
B. Realização de pesquisa prioritária        
1. É apropriada a escala de pesquisa aos assuntos identificados e às 

necessidades do Consórcio? 
(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Se está beneficiando o projeto do processo de pesquisa desenhada para 
encontrar importantes lacunas nas análises dos assuntos de 
gerenciamento? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. Envolve especialistas locais e constrói sobre a pesquisa existente?  (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

4. A seleção dos especialistas estrangeiros foi feita levando em conta as 
entidade e lugares onde o conhecimento e a experiência são mais 
relevantes para abordar os assuntos a serem pesquisados? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

5. Mantém os especialistas internacionais, vínculos com cientistas locais 
e se propõem a atualizar a capacidade local? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

6. Envolvem o público e aos grupos de interesse na pesquisa?  (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

7. Está sendo analisada e incorporada a experiência de outras iniciativas 
de gerenciamento na região? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 
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C. Preparação do plano e da estrutura de gerenciamento    
1. É a iniciativa sensível ao enfoque de gênero? (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
2. Há um equilíbrio entre ações reguladoras e não reguladoras 

(legislações) 
(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. Foram consultadas as entidades governamentais envolvidas na 
aplicação de tais ferramentas, assim como os grupos de usuários que 
se verão afetados por elas? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

4. Existe “prêmios”ou “castigos” para os grupos meta do Consórcio?  (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

5. O enfoque e a complexidade do plano se corresponde com a 
capacidade das instituições responsáveis pela sua implementação? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

6. São apropriados os limites propostos pelo plano para o gerenciamento 
dos assuntos selecionados? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

7. Existe uma autoridade legal e um arranjo institucional para o 
gerenciamento? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

8. Promove o desenho institucional enlaces adequados para a formulação 
de políticas e a tomada de decisão no âmbito local, estadual e federal?  

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

9. É apropriada e factível a distribuição da responsabilidade nos 
diferentes níveis? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

10. Se existem conflitos com outras leis e programas, estes são 
solucionados?  

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

11. São reconhecidos os conflitos de jurisdição? (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

12. Existem vazios jurídicos óbvios? (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

13. Estão previstas as medidas para diminuir os riscos e as barreiras que 
podem afetar a implementação das estratégias baseadas na 
coordenação? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
D.     Desenvolvimento da capacidade local     
1. Há uma estratégia específica de construção de capacidade local?  (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
2. Esperam eles ter “espaço” significativo na implementação? (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
 
E. Planejamento da sustentação financeira       
1. Foram estimados os custos monetários e outros recursos requeridos 
para implementar o plano? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Existe uma estratégia de financiamento para implementar o plano?  (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. Combinam os fundos governamentais com outras fontes? (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
F. Ações de implamentação  e a escala piloto      
1. Experiências anteriores dentro da área de estudos foram consideradas 

aplicáveis a outros lugares? 
(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Houve incorporação da experiência adquirida dentro da formulação de 
políticas? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. As ações de implementações anteriores produzem melhoras tangíveis (    ) (    ) 
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para os interessados, no lugar onde são aplicadas? SIM NÃO 
 
G. Realização de programas de educação pública e conscientização     
1. Os programas de educação e participação pública foram desenhados 

para informar e envolver a quem tem interesse nos assuntos 
selecionados? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Foram formuladas mensagens chave para as audiências meta? (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. Os esforços de educação pública e sensibilização têm tido impactos 
discerníveis sobre as audiências?  

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

4. Tem sido informado às autoridades e líderes de opinião sobre a 
experiência do projeto no gerenciamento dos problemas encontrados e 
os êxitos e dificuldades ao enfrentá-los?  

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

5. As autoridades e líderes de opinião falam publicamente e 
favoravelmente sobre o gerenciamento? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

6. Os projetos têm mudado a percepção do público sobre algum assunto?  (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
 
 
• TERCEIRO PASSO:  ADOÇÃO FORMAL E FINANCIAMENTO 
 
A. Aprovação governamental da proposta      
1. O processo de aprovação tem esclarecido o caminho para a 

implementação ou se requer outros procedimentos operacionais e 
outros regulamentos? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Houve uma estratégia de gerenciamento formalmente aprovada?  (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. A lógica ou teoria do desenho foi significativamente modificada 
durante o processo de aprovação? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
B. Implementação do marco institucional do Consórcio Iberê    
1. Tem sido exitosa a transição institucional de um ou mais projetos até 

um consórcio com identidade permanente, dentro da estrutura do 
governo? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Foram negociados acordos interinstitucionais necessários que 
especificam como serão distribuídas as responsabilidades de 
implementação entre as instituições pré-existentes?  

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. Se considera que a autoridade legal e a estrutura institucional são 
adequadas para a execução do plano? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

4. Têm surgido novos conflitos com outras leis ou programas durante o 
processo de formalização do Consórcio e estes incorporados a tempo 
no processo? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
C. Provisionamento de recursos financiamento do Consórcio      
1. Os recursos financeiros para a implementação estão comprometidos e 

parte deste previsto no orçamento do governo?  
(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Os recursos são suficientes para implementar totalmente o plano? (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 
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• QUARTO PASSO:  IMPLEMENTAÇÃO 
 
A. Modificação das estratégias do Consórcio conforme necessário   
1. A implementação demonstra que a “lógica”ou “teoria”da estratégias 

de gerenciamento é válida?  
(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. A hipótese fundamental sobre a qual está baseada tem sido explícita 
para permitir a análise de sua validade? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. Têm ocorrido modificações significativas na estratégia de 
gerenciamento?  

 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

4. Existe entre as atividades de implementação, um equilíbrio entre as 
ações reguladoras e as não reguladoras? 

 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
B.   Promoção do cumprimento das políticas e estratégias     
1. Estão sendo alcançados os objetivos na mudança de comportamento 

dos grupos meta?  
(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Tem o consórcio contribuído com exemplos importantes de 
autoregulação praticada pelos grupos de usuários? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. São efetivas as ofertas, incentivos e impostos sobre os grupos meta? (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
C.   Fortalecimento do marco institucional e do marco legal      
1. É adequada a autoridade legal?  (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
2. Estão funcionando as formas de cooperações interinstitucionais 

requeridas pela estratégia de gerenciamento?  
(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. Existem mecanismos de integração do pessoal encarregado de 
fiscalizar o cumprimento das leis? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

4. Existem instituições que exercem “veto” sobre algum aspecto da 
estratégia do Consórcio Iberê e caso exista é possivel negociar? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

5. A implementação está revelando e tratando vazios jurisdicionais?  (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
C. Fortalecimento do compromisso do pessoal com a estratégia e os resultados   
1. Existe pessoal suficiente para  a estratégia de gerenciamento?  (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
2. Existe recurso suficiente para manter o pessoal? (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
3. Se avalia adequadamente o desempenho e produtividade do pessoal?  (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
4. Estão claros os alinhamentos da administração de recursos humanos?  (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
5. O pessoal apóia a estratégia de gerenciamento?  (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
 
D. Fortalecimento da capacidade gerencial, técnica efinanceira    
1. As decisões a serem tomadas no Consórcio são informadas a tempo 

para quem seria provavelmente afetado?  
(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Os interessados e público em geral são convocados para reuniões ou (    ) (    ) 



 

 

�
�

 

assembléias para analisar as aprovações, discrepâncias de aplicação ou 
outras atividades de gerenciamento?  

SIM NÃO 

3. Existe validação ou comprovação dos dados?  (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

4. Os recursos técnicos são adequados ao gerenciamento?  (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

5. O pessoal tem habilidade técnica para tomar as decisões adequadas? (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

6. São adequados os processos de captação de recursos e o 
gerenciamento financeiro?  

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
F.    Construção e manutenção da infraestrutura        
1. Se a construção de infraestrutura é parte do portfólio do Iberê e este 

elemento está exigindo muito do pessoal ou distraindo-os de outras 
ações do gerenciamento?  

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Os beneficiários participaram no desenho, financiamento e construção 
de projetos de infraestrutura? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. Existem mecanismos de recuperação de fundos para manutenção e 
operação da infraestrutura?  

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
G.   Fomentando a participação de quem dá respaldo ao Consórcio    
1. Mantém os indivíduos e grupos governamentais e não governamentais 

sua participação no gerenciamento? 
(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Os beneficiários dos projetos e os principais grupos de interesse estão 
envolvidos na implementação? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
H.   Implementação dos procedimentos de resolução de conflitos    
1. Os conflitos tem surgido durante a implementação? (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
2. As técnicas de resolução de conflitos usadas têm sido exitosas?  (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
 
I.     Fomento ao apoio político e a presença do Consórcio na agenda nacional 
1. Estão os líderes políticos familiarizados com o Consórcio?  (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
2. Existe funcionários concursados ou outros governamentais que estão 

em posição de vetar ou alterar aspectos do Consórcio?  
(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. São incorporadas opiniões de participantes ou funcionários de outras 
instituições governamentias ou não governamentais?  

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

4. Existe apoio do público em geral para o Consórcio?  (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
J. Monitoramento do desempenho e as tendências dos ecossistemas     
1. Foi formulado um programa de monitoramento?  (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
2. O programa enfatiza dados administrativos, ambientais e sociais ou 

uma combinação deles? 
(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. Os recursos financeiros e humanos que requer o programa de 
monitoramento está gerando uma demanda irracional de tempo?  

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

4. Existe um desenho analítico suficientemente rigoroso como para (    ) (    ) 
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formular as conclusões desejadas a partir dos dados recoletados?  SIM NÃO 
5. Se considera pontos, locais de controle no desenho analítico? (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
6. A frequência com que são recoletados os indicadores está satisfatória? (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
7. O monitoramento incorpora a informação por gênero?  
 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
 
 
• QUINTO PASSO:  AVALIAÇÃO 
A.   Adaptação do Consórcio à  sua própria experiência e outras condições     
1. O Consórcio tem avaliado periodicamente o desenho e execução de 

suas atividades? 
(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

2. Existem informações relevantes sobre o funcionamento dos 
mecanismos institucionais do Consórcio Iberê? 

 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

3. Existiu participação dos cidadãos na avaliação?  (    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

4. A agência que financia o Consórcio para ajustar o desenho, a 
distribuição do recurso e os procedimentos administrativos pode ser 
considerada satisfatória?  

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 

 
 
B. Determinação dos propósitos e impactos da avaliação 
1. O método de avaliação é discutido pelo grupo? (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
2. Está definida a divulgação dos resultados da avaliação? (    ) 

SIM 
(    ) 

NÃO 
3. Após concluída a avaliação, é feita a discussão dos resultados desta e 
revisada ações? 

(    ) 
SIM 

(    ) 
NÃO 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 

CADERNO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL PARTICIPATIVO NA NOSSA 
COMUNIDADE RURAL 



 
 
 
 
 

Programa de Gerenciamento Ambiental Participativo 
IBERÊ 

 

 
CADERNO DE PLANEJAMENTO 

PARTICIPATIVO DA ESCOLA 
 
 

Diagnóstico Ambiental 
Participativo Consenso 

 

CADERNO ESCOLAS 
 

Nome da Escola 
Data 

 

  

 
 

IBERÊ 
“ÁGUA LIMPA” 
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Número de Turnos: (  )Manhã;   (  )Tarde;   (  )  Noite  
 
N.de alunos:(     )Manhã;  (      )Tarde;  (      )Noite;  (      )Total      
 
Número de Professores: (      )Total 
 
Número de Funcionários (exceto professores): (      )Total 
 
Nome do Diretor: 
 
Comunidade: 
 
Município: 
 
Data: 
 
 

MENSAGEM 
 

CARO ALUNO! 
 
 
 

Este caderno é parte integrante do “Planejamento Ambiental Participativo”, que visa 
a integração dos municípios para o desenvolvimento econômico dos cidadãos, a 

melhoria da qualidade de vida da população e a conservação da natureza. 
Através dos resultados que serão apresentados por todos os alunos das 4a. e 8a. 

séries do ensino fundamental, será possível detectar os reais problemas existentes 
nas comunidades escolares e estabelecer formas e meios para solucioná-los. 

Para tanto, as respostas deverão conter informações corretas e precisas. 
 

 
 

CONTAMOS COM VOCÊ! 
 

A COORDENAÇÃO 
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PRIMEIRA PARTE 
QUEM SOMOS? 

 
 
 
1.1 Meu nome 
_________________________________________________________ 
 
1.2 Moro na Comunidade: 
________________________________________________ 
 
1.3 Nome da minha Professora: 
____________________________________________ 
 
1.4 Na nossa escola quantos alunos têm: 
 
1ª Série________________ 5ª Série_____________ 
2ª Série________________ 6ª Série_____________ 
3ª Série________________ 7ª Série_____________ 
4ª Série________________ 8ª Série_____________ 
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SEGUNDA PARTE 
QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES FÍSICAS  

DA NOSSA ESCOLA? 
 

 Itens Sem Problema Regular Péssimo Não 
existe 

2.1 Piso     
2.2 Telhado     
2.3 Paredes     
2.4 Portas     
2.5 Janelas     
2.6 Banheiros     
2.7 Cozinha     
2.8 Carteiras     
2.9 Quadro negro     
2.10 Pintura externa     
2.11 Pintura interna     
2.12  Claridade nas salas     
2.13 Ventilação nas salas     
2.14  Instalação elétrica     
2.15 Espaço das salas     
2.16 Espaço da biblioteca     
2.17  Área interna     
(Marque com um X na alternativa mais adequada) 
 
2.18 Quantas torneiras têm em nossa escola? : (     )Total 
 
2.19 Quantas torneiras estão: (      )Boas            (       )Ruins 
 
2. 20 Quantas lâmpadas têm em nossa escola? (        ) Total 
        
2. 21 Quantas lâmpadas estão: (        )Boas          (        )Ruins  
 
2. 22 Como é cercada a nossa escola? 
 

(     ) Não é Cercada  (     ) Muro 
(     ) Alambrado/Arame  (     ) Outras/Citar_____________________ 

 
2. 23 A escola oferece Material Escolar aos Alunos? 

(     ) Todo Material (     ) Alguma Parte (     ) Não fornece 
 
2. 24 A escola oferece merenda escolar? 

(     ) Todos os Dias          (     ) Às Vezes  (     ) Nunca 
 
2. 25 A merenda escolar é: (     )Boa     (     )Regular     (     )Ruim    
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TERCEIRA PARTE – 
A NATUREZA DA NOSSA ESCOLA 

PLANTAS 
 
 
3.1 Nossa escola tem jardim? (     ) Sim  (     ) Não 
 
3.2 Existem plantas que são cultivadas dentro da sala de aula? (     )Sim (     )Não
   
Quantas?___________________________________________________________
Quais?_____________________________________________________________ 
 
3.3 Existem árvores no pátio da nossa escola? (    )Sim  (    )Não             
Quais?_____________________________________________________________ 
 
3.4 Na escola tem horta?   

(     ) Sim    (     ) Não 
O que é 
produzido?______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3.5 Caso tenha, quem cuida da horta? 

(     ) Serventes  (     ) Alunos  (     ) Pais 
(     ) Professor  (     ) Outros 

 
3.6 O que acontece com os produtos da horta 
 

(    ) São utilizados na merenda 
(    ) Distribuídos para a comunidade 
(    ) Não são colhidos 

 
3.7 Caso não tenha, você gostaria que tivesse? 

(     ) Sim  (      ) Não 
 

Animais 
 
3.8 Quantas espécies de animais encontramos em nossa escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3.9 Quais os nomes destes animais? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3.10 Quais destes animais são prejudiciais, fazem mal às pessoas que convivem na 
escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Água 
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3.11 De onde vem a água de nossa escola? 
 

(     ) Córrego   (     ) Poço     (     ) Nascente        (     ) Fonte Caxambu 
(     ) Casan    (     ) Outros 

 
3.12 Nossa escola tem caixa de água?   

(     ) Sim (     ) Não 
 
Caso tenha, com que freqüência é feita a 
limpeza?_____________________________ 
 
3.13 Nossa escola tem água filtrada?   

(     ) Sim (     ) Não  
 
3.14 Você acha que a água utilizada em nossa escola é de boa qualidade? 

(     )  Sim  (     ) Não 
 
3.15 Para onde vão os esgotos, da cozinha e banheiros de nossa escola? 
 

(     ) Para o Córrego (     ) Fossa  (     ) Rua   (     ) Outros 
 
3.16 Você acha que os esgotos do banheiro e da cozinha estão poluindo o córrego?  
 

(     ) Sim  (     ) Não   (      ) Não Sabemos 
 
3.17 Quando chove o pátio de nossa escola fica alagado? 
 

(     ) Sempre  (     ) Às Vezes  (     ) Nunca  
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QUARTA PARTE 
CONTAMINAÇÃO DA NOSSA ESCOLA 

 
 
4.1 Quantas lixeiras tem na nossa escola? 
 

(     ) Na sala de Aula  (     ) Na Cozinha  (     ) No Pátio 
(     ) Banheiro 

 
4.2 Você acha que nossa escola necessita de mais lixeiras? 

(     ) Sim (      ) Não  Quantas _______ Onde____________________ 
 
4.3 Que tipo de lixo é produzido na nossa escola? 
 
Na Sala de 
aula:________________________________________________________ 
Na 
Cozinha:___________________________________________________________ 
No 
Pátio:______________________________________________________________ 
 
4.4 O lixo de nossa escola é recolhido ? 

(     ) Sim (     ) Não   (      ) Por Quem___________________________ 
 
4.5 O que é feito finalmente com o lixo de nossa escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.6 Você acha que o lixo da cozinha (restos de comida) poderia ser separado dos 
outros lixos, como plásticos, papéis e latas, e estes serem vendidos para 
reciclagem?  (     ) Sim  (      ) Não 
 
4.7 Você sabia que o lixo orgânico (cascas de frutas, restos de comida) passando 
pelo processo de compostagem, pode transformar-se em adubo?   

(     ) Sim  (     ) Não 
 
4.8 Nossa escola possui alguma forma de separação de lixo? 

(     ) Sim  (     ) Não 
 
Porque_____________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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QUINTA PARTE 
QUAIS SÃO OS NOSSOS PROBLEMAS 

E PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 
 
 
Os professores junto com os alunos, poderão definir os problemas prioritários da 
escola e enumerar algumas propostas de solução para, com apoio da comunidade, 
da Prefeitura, além de outras Instituições Federais, Estaduais ou Municipais, 
solucioná-los. 
 

 PROBLEMAS PROPOSTAS 
 

1 
 

 
 
 
 
 

 

 
2 
 

 
 
 
 
 

 

 
3 
 

 
 
 
 
 

 

 
4 
 

 
 
 
 
 

 

 
5 
 

 
 
 
 
 

 

 
6 
 

 
 
 
 
 

 

 
7 
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Programa de Gerenciamento Ambiental Participativo 

IBERÊ 

 
CADERNO DO MANEJO DOS DEJETOS 

DOS SUÍNOS DE “NOSSA 
PROPRIEDADE” 

 
 

 
Diagnóstico Ambiental Participativo Consenso 

 

 
MUNICÍPIO: ____________________________________________________ 
NOME DA COMUNIDADE RURAL: __________________________________ 
NOME DO PRODUTOR:___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

IBERÊ 
“ÁGUA LIMPA” 
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MENSAGEM 
 
 

Prezado Agricultor 
 
 
 
 
 
Iberê é um Programa de Gerenciamento Ambiental participativo, que visa à integração dos municípios 
de Chapecó, São Carlos, Caxambu do Sul, Planalto Alegre, Guatambu, Cordilheira Alta Águas de 
Chapecó em favor do desenvolvimento econômico e social dos seus cidadãos, da melhoria da 
qualidade de vida da população e da conservação da natureza. 
 
Este Caderno é parte integrante do Diagnóstico Ambiental participativo do Programa Iberê e tem por 
objetivo realizar um levantamento da situação do aproveitamento dos dejetos, entre os suinocultores 
dos municípios envolvidos. Nesse sentido o correto preenchimento do caderno é de grande 
importância, pois vai permitir um levantamento preciso da atual situação e, o que é mais importante, 
propor soluções práticas para que os problemas dos dejetos possam ser resolvidos. 
 
Sendo assim, solicitamos que o senhor preencha o presente caderno com o máximo de atenção e 
cuidado, apresentando realmente aquilo que acontece na sua propriedade. 
 
 
 

 
 

CONTAMOS COM VOCÊ! 
 

A COORDENAÇÃO 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

 
 
O caderno de Proposta de Uso dos Dejetos de Suínos de “Nossa Propriedade” é parte do 
integrante processo de planejamento do Programa Iberê e tem por objetivo levantar 
informações sobre os problemas que afetam o uso e o manejo dos dejetos suínos e de 
suas possíveis soluções. 
 
Por tanto é necessário que o agricultor e sua família estejam devidamente esclarecidos 
sobre a importância do preenchimento correto do mesmo  e que tenham certeza de que as 
informações levantadas não serão utilizadas para nenhuma outra finalidade senão aquela 
que a de subsidiar a elaboração de propostas para um melhor desenvolvimento do 
Programa Iberê. 
 
O preenchimento do caderno deve ser encarado como um momento importante para que o 
produtor de suínos e sua família realizem uma análise da situação atual e discutam sobre 
os planos para o futuro da propriedade, visualizando assim o que necessita ser efetuado 
para que a propriedade possa evoluir também no que diz respeito aos aspectos ambientais. 
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PRIMEIRA PARTE 
QUEM SOMOS E ONDE MORAMOS? 

 
 
 
1.1Meu nome:__________________________________________________ 

 
1.2 Minha família é composta pelas seguintes pessoas: 
 

Nome Idade Parentesco Escolaridade Onde Mora 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
1.3 Nós moramos: 
 

a) Município: __________________________________________________ 
 
b) Distrito: _____________________________________________________ 
 
c) Comunidade: ________________________________________________ 
 
d) Bacia Hidrográfica: ____________________________________________ 
 
e) Sub-bacia hidrográfica: ________________________________________ 
 
f) Microbacia: __________________________________________________ 
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SEGUNDA PARTE 
COMO É A NOSSA PROPRIEDADE? 

 
2.1 Área total da propriedade: ____________________________________ ha 
a) Área plana: ________________________________________________ ha 
b) Área de perau: ______________________________________________ha 
c) Área de morro não mecanizável: _______________________________  ha 
d) Área de morro mecanizável: ___________________________________ ha 
e) Outras áreas: _______________________________________________ha 

 
2.2. Como aproveitamos a nossa propriedade 
 
a) Área de lavoura: _____________________________________________ha 
b) Área de potreiro: _____________________________________________ha 
c) Área de pastagem plantada: ____________________________________ha 
d) Área de capoeira: ____________________________________________ ha 
e) Área de reflorestamento: _______________________________________ha 
f) Área de mata nativa: ___________________________________________ha 
g) Área de pomar (fruteiras): ______________________________________ha 
h) Área de erva mate: ___________________________________________ ha 
i) Área de benfeitorias: ___________________________________________ha 

 
2.3 Para o preparo das áreas de lavoura da nossa propriedade usamos: 
 

(    ) Somente tração animal (junta de boi) 
(    ) A maior parte é realizada com tração animal 
(    ) A maior parte é realizada com o uso de trator (mecanizada) 
(    ) Toda ela é feita com o uso de trator (mecanizada). 
 

2.4 Como Trabalhamos: 
 

(    ) Para as atividades realizadas em nossa propriedade utilizamos apenas mão-de-obra familiar 
(    ) Para realização das atividades da propriedade, além do trabalho das pessoas da família, 
contamos com ________ empregados fixos 
(    ) Além do trabalho familiar contrato com trabalhadores para realização de determinadas 
tarefas num total de ______ horas/ano 
(    ) Dependemos essencialmente de mão de obra contratada. Num total de _____ empregados 
fixos. 
 

2.5 A água para o consumo de nossa família vem de: 
(    ) Fonte não protegida (    ) Fonte protegida 
(    ) Rio/ sanga   (    ) Poço artesiano 
(    ) Água da Casan   (    ) Outra.  
Qual? ____________________________________________________________ 
 

2.6 Á água para o consumo dos suínos vem de: 
(    ) Fonte não protegida  (    ) Fonte protegida 
(    ) Rio/ sanga    (    ) Poço artesiano 
(    ) Água da Casan    (    ) Outra.  
Qual?_____________________________________________________________ 
 

2.7 A água para o consumo dos bovinos vem de: 
(    ) Fonte não protegida  (    ) Fonte protegida 
(    ) Rio/ sanga    (    ) Poço artesiano 
(    ) Água da Casan    (    ) Outra.  
Qual? ____________________________________________________________ 
 

2.8 Mapa (desenho) de como aproveitamos a nossa propriedade e da localização da pocilga e do 
depósito de dejetos em relação à estradas, sangas, rios, divisas, açudes e fonte d’água. 
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TERCEIRA PARTE 
O QUE CRIAMOS? 

 
 
 
3.1 Somos produtores de suínos nos sistemas de: 

(    ) Ciclo completo 
(    ) UPL – Unidade de Proteção de Leitões 
(    ) Terminador 
(    ) Parceria 
 

3.2 E temos atualmente (número de animais): 
a) Criadeiras: ______________________________________________ 
b) Leitões na creche: ________________________________________ 
c) Suínos em crescimento e terminação: _________________________ 
d) Cachaços: _______________________________________________ 
 
e) Somos integrados da empresa: 
__________________________________________________________________ 
 
f) (    )Não somos integrados  
 

3.3 Também possuímos: 
(    ) Avicultura de corte. Número médio de aves: ___________________ 
(    ) Avicultura de postura. Número médio de aves: _________________ 
(    ) Bovinocultura de leite. Número total de cabeças: _______________ 
 Litros de leite vendidos por mês: _____________________________ 
(    )Piscicultura = tamanho da área do açude: _____________________ 
(    ) Outras criações. Qual: ____________________________________ 
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QUARTA PARTE 
O QUE FAZEMOS COM OS DEJETOS DE SUÍNOS? 

 
 
 
4.1Para o armazenamento dos dejetos de suínos possuímos: 

(    ) Não armazenamos; 
(    ) Fossa não revestida; 
(    ) Esterqueira. Revestida de: ______________________________________ 
(    ) Bioesterqueira. Revestida de: ____________________________________ 
(    ) Lagoas. Revestidas de: _________________________________________ 
(    ) Biodigestor. Revestido de: _______________________________________ 
(    ) _________________________. Revestido de: _______________________ 
(    ) _________________________. Revestido de: _______________________ 

 
4.2  O depósito para armazenar os dejetos é revestido de: 

(    ) Pedra  (    ) Alvenaria 
(    ) Lona   (    ) Não é revestida 
 

4.3 As medidas do depósito são as seguintes: 
Comprimento ________________________________ metros; 
Largura _____________________________________metros; 
Profundidade ________________________________ metros. 
 

4.4 O que fazemos com os dejetos de suínos: 
(    ) Não aproveitamos    (    ) Aproveitamos apenas parte do mesmo 
(    ) Aproveitamos totalmente  (    ) Damos para os vizinhos; 
(    ) Vai para o açude alimentar os peixes (    ) Alimentação de bovinos; 
(    ) Outros.  
O quê? ___________________________________________________________ 
 

4.5 Normalmente costumamos espalhar os dejetos nas áreas de: 
 

Onde uso Quantas vezes Em que mês 
(    ) Lavoura   
(    ) Pastagens plantadas   
(    ) Potreiro   
(    ) Pomar   
(    ) Reflorestamento   
(    ) Outros: 
 

  

 
Conseguimos por ano aplicar dejetos de suínos numa área aproximada de __________ha. Nessa 
mesma área aplicamos _______________ cargas de dejetos de _____________ mil litros.  
 
 
 

4.6 Além dos dejetos de suínos costumamos usar como fertilizantes: 
(    ) Adubo químico  Total de sacos/ano __________________________ 
 
(    ) Cama de aves  Toneladas/ano _____________________________ 
 
(    ) Outro Qual? ____________________________________________________ 
 

4.7 Para distribuição dos dejetos utilizamos: 
(    ) Tanque distribuidor da Prefeitura 
 
(    ) Tanque distribuidor da associação 
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(    ) Tanque distribuidor dos vizinhos 
 
(    ) Tanque distribuidor próprio 
 
(    ) Bomba de aspersão própria 
 
(    ) Bomba de aspersão da associação 
 
(    ) Bomba de aspersão da Prefeitura 
 
(    ) Gravidade ( escorrimento) 
 
(    ) Outra  
 
Qual?__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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QUINTA PARTE 
O QUE PODEMOS FAZER PARA MELHOR E APROVEITAR 

OS DEJETOS DE SUÍNOS? 
 

5.1 Para que possamos melhorar o manejo e armazenamento dos dejetos de suínos em nossa 
propriedade necessitamos: 
 

(    ) Nada, pois o atual sistema está funcionando bem; 
(    ) Construir um depósito ( fossa) para poder armazenar os dejetos; 
(    ) Diminuir o desperdício d’água nas instalações; 
(    ) Evitar que a água da chuva caia nas calhas de coleta dos dejetos; 
(    ) Fazer um depósito novo para os dejetos; 
(    ) Aumentar a capacidade de armazenamento dos dejetos; 
(    ) Revestir a fossa; 
(    ) Aumentar a capacidade de armazenamento dos dejetos; 
(    ) Outra.  
Qual? ____________________________________________________________ 
 

5.2 Para que possamos fazer um melhor aproveitamento e distribuição dos dejetos de suínos, 
necessitamos: 
 

(    ) Que a Prefeitura coloque mais máquinas e equipamentos de distribuição (tanques) a 
disposição; 
(    ) Redução do custo da hora cobrada para distribuição dos dejetos; 
(    ) Arrumar área maior para poder distribuir os dejetos; 
(    ) Comprar uma bomba para realizar fertirrigação; 
(    ) Comprar um tanque distribuidor; 
(    ) Melhoria nas estradas de roça; 
(    ) Nada, pois já estamos o aproveitando totalmente; 
(    ) Outra.  
Qual? ____________________________________________________________ 
 

5.3 Como está nossa situação na FATMA (órgão ambiental)? 
 

(    ) Possuo LAO; 
(    ) Possuo LAO, mas está vencida; 
(    ) Possuo LAO, mas a capacidade do tratamento de dejetos está sub dimensionada; 
(    ) Solicitei LAO e espero aprovação; 
(    ) Solicitei LAP e espero aprovação; 
(    ) Solicitei LAI e espero aprovação; 
(    ) Não possuo e nem solicitei licença; 
(    ) Outra situação.  
Qual? ____________________________________________________________ 
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Programa de Gerenciamento Ambiental Participativo 
IBERÊ 

 

 
CADERNO DO LIXO URBANO DO NOSSO 

MUNICÍPIO 
Município: ____________________   

Data___/___/____ 
 

 
Diagnóstico Ambiental  
Participativo Consenso 

 
 

 
GRUPO MUNICIPAL DE TRABALHO 
COORDENADOR: _____________________________________________________ 
PARTICIPANTES: _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

 
 

IBERÊ 
“ÁGUA LIMPA” 
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1. POPULAÇÃO E FAMÍLIAS 
 

 Habitantes Famílias 
1.1 setor rural   
1.2 setor urbano   

 
2. ESCOLAS 

 Número Alunos 
2.1 Escolas rurais   
2.2 Escolas urbanas   

 
3. COMÉRCIO 

 Número 
3.1 Lojas tradicionais  
3.2 Indústrias  
3.3 Supermercados  

 
4. COLETA ATUAL 
 

4.1 Dias de coleta: 
(    ) segunda (    ) terça (    ) quarta 
(    )quinta (    ) sexta (    ) sábado 

 
4.2 Volume de coleta: 
 

Kg Por dia: __________________________ 
Ton Por dia: _________________________ 

  
4.3 Empresa que coleta:_________________________________________ 
 
4.4 Tipo de transporte da coleta: _______________________________ 
 
4.5 Coleta:         (    ) Seletiva   (    )Não seletiva 

 
5. DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO: 

 
(    ) Lixões abertos  (    ) Lixões manejados 

 
6. LIMPEZA PÚBLICA: 

 
6.1 Sua cidade possui lixeiras públicas? 
(    ) Sim  Número:__________  (    ) Não 
 
6.2 Limpeza da cidade: 
(    ) Tem   (    ) Não tem 
a) Quantos funcionários realizam o trabalho: __________________________ 
b) Salário mensal: R$ _____________________ 
c) Quem contrata: ________________________ 
 

 
7. VOCÊ ACHA QUE SERÁ POSSÍVEL, ATRAVÉS DE UM PROCESSO EDUCATIVO? 

 
 SIM NÃO 
Separar lixo em casa?   
Separa lixo no comércio?   
Separa lixo nos prédios?   
Separa lixo nas escolas?   
Separar lixo em farmácias?   
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8. VOCÊ ACHA QUE SE PODE COLETAR LIXO SEPARADO? 
(    ) sim   (    ) não 
 
De que maneira? ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cadernos – Programa Iberê  

 
 
 
 
 

Programa de Gerenciamento Ambiental Participativo 
IBERÊ 

 
 
 
 

 
 

CADERNO DE DIAGNÓSTICO NOSSA EMPRESA 
INDUSTRIAL: _________________________ 

 
 

 
Diagnóstico Ambiental  
Participativo Consenso 

 
 

REGIÃO: ______________________ 
MUNICÍPIO: ______________________  

 
 

IBERÊ 
“ÁGUA LIMPA” 
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PRIMEIRA PARTE 
A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 
 
1.1 Nome da empresa: ______________________________________________ 
 
1.2 Endereço da empresa: ___________________________________________ 
 
1.3  Atividade da empresa: __________________________________________ 
 
1.4 Recursos humanos da empresa:  
 
 Número de pessoas 
Diretoria  
Gerência  
Profissionais  
Funcionários especializados  
Funcionários não especializados  

TOTAL  
 
1.5 Organização da empresa: (organograma da empresa) 
 
1.6 Local da empresa: ____________________________________________m2 
 
1.7 Antiguidade da empresa: _____________________________________anos 
 
1.8 Área arborizada: _____________________________________________ m2 
 
1.9 Consumo de água mensal: _____________________________________ m3 
 
1.10 Consumo de energia elétrica mensal: ____________________________ 
 
1.11 A empresa tem cozinha?    (    ) Sim (    ) Não 
 
1.12 A empresa tem refeitório?    (    ) Sim (    ) Não 
 
1.13 A empresa tem área de lazer?   (    ) Sim (    ) Não 
 
1.14 A empresa tem ar condicionado?   (    ) Sim (    ) Não 
 
1.15 A empresa tem ventilador?   (    ) Sim (    ) Não 
 
1.16 A empresa tem exaustor?    (    ) Sim (    ) Não 
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SEGUNDA PARTE 
OS RESÍDUOS SÓLIDOS DA EMPRESA 

 
 
2.1 Lixo da cozinha:  
 

a) Restos de comida:  (    ) Sim (    ) Não 
b) Papel:    (    ) Sim (    ) Não 
c) Latas:    (    ) Sim (    ) Não 
d) Vidros:   (    ) Sim (    ) Não 
e) Plástico:   (    ) Sim (    ) Não 
 

2.2 Onde fica o lixo da cozinha? 
 

a) Lixeiras   (    ) Sim (    ) Não 
b) Sacolas   (    ) Sim (    ) Não 

 
2.3 Lixo do refeitório: 
 

a) Restos de comida:  (    ) Sim (    ) Não 
b) Papel:    (    ) Sim (    ) Não 
c) Latas:    (    ) Sim (    ) Não 
d) Vidros:   (    ) Sim (    ) Não 
e) Plástico:   (    ) Sim (    ) Não 

 
2.4 Lixo do local de trabalho (escritório): 
 

a) Restos de comida:  (    ) Sim (    ) Não 
b) Papel:    (    ) Sim (    ) Não 
c) Latas:    (    ) Sim (    ) Não 
d) Vidros:   (    ) Sim (    ) Não 
e) Plástico:   (    ) Sim (    ) Não 

 
2.5 Lixo no local da indústria (chão da fábrica): 
 

a) Restos de comida:  (    ) Sim (    ) Não 
b) Papel:    (    ) Sim (    ) Não 
c) Latas:    (    ) Sim (    ) Não 
d) Vidros:   (    ) Sim (    ) Não 
e) Plástico:   (    ) Sim (    ) Não 
f) Papelão:   (    ) Sim (    ) Não 
g) Ferro:    (    ) Sim (    ) Não 

 
2.6 A empresa possui ambulatório médico ou odontológico? 
 

(    ) Sim   (    ) Não 
 
2.7 Especifique quem recolhe todos estes lixos: 
________________________________________________________________ 
 
2.8 Qual é o lixo que produz a empresa do processo industrial? 
________________________________________________________________ 
 
2.9 Onde é armazenado este lixo? 
________________________________________________________________ 
 
2.10 Onde fica este lixo industrial? 
________________________________________________________________ 
 
2.11 A empresa acha que pode separar lixo em lixeiras “específicas”?  
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(    ) Sim    (    ) Não 
 

 Cozinha Refeitório Escritório Local 
Lixeira de comida     
Lixeira de papel     
Lixeira de latas     
Lixeira de vidros     
Lixeira de madeira     
Lixeira de plástico     

 
2.12 O lixo do processo industrial produzido pela empresa pode ser separado? 

(    ) Sim     (    ) Não  
Quais? __________________________________________________________ 
 
2.13 Se a resposta de separar o lixo é positiva, a empresa estará disposta a comprar as lixeiras 
necessárias? 
  (    ) Sim     (    ) Não  
 
2.14 A empresa possui equipamentos de segurança? 
 

 Sim Não 
Ruído   
Material perigoso   
Material pessoal (EPI)   
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TERCEIRA PARTE 
A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 
3.1 A empresa utiliza dentro do processo industrial o elemento água? 

(    ) Sim    (    ) Não  
 
3.2 A água produto do processo industrial fica contaminada? 

(    ) Sim    (    ) Não  
 
3.3 A empresa dispõe de planta de tratamento de água? 

(    ) Sim    (    ) Não  
  
3.4 A empresa acha que seria possível instalar uma pequena planta de tratamento da água? 

(    ) Sim    (    ) Não  
 

3.5 A empresa acha que precisa aumentar “áreas verdes” com vegetação? 
(    ) Sim    (    ) Não  

 
3.6 A empresa está disposta a fazer uma pequena “planta de áreas verdes”? 

(    ) Sim    (    ) Não  
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Programa de Gerenciamento Ambiental Participativo 
IBERÊ 

 
CADERNO DE PLANEJAMENTO 

PARTICIPATIVO DO 
MUNICÍPIO: _________________________ 

 
 
 

 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO  

DO MEIO AMBIENTE 
 

PARTICIPANTES INSTITUIÇÕES 
______________________ ______________________ 
______________________ ______________________ 
______________________ ______________________ 
______________________ ______________________ 
______________________ ______________________  

 
IBERÊ 

“ÁGUA LIMPA” 
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MENSAGEM 
 
 
 
 

CARO PREFEITO 
 
 
 

 
Este caderno é parte integrante do Programa Iberê, que visa a integração dos municípios em prol do 
desenvolvimento econômico dos seus cidadãos, a melhoria da qualidade de vida da população e a 
conservação da natureza.  
 
Através dos resultados que serão apresentados, será possível detectar os reais problemas existentes 
nos municípios, e estabelecer formas e meios para solucioná-los. Por tanto, as respostas deverão 
conter informações corretas e precisas. 
 
 
 
 
 
 

CONTAMOS COM VOCÊ! 
 

A COORDENAÇÃO 
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 PRIMEIRA PARTE 
QUEM SÃO AS PESSOAS DO NOSSO MUNICÍPIO? 

 
 
1.1 Qual é o nome do nosso prefeito? __________________________________ 
 
1.2 Qual é o nome do nosso vice-prefeito? ______________________________ 
 
1.3 Qual é o nome do nosso presidente da câmara de vereadores? 

_____________________________________________________________ 
 
1.4 Quantas secretarias têm a prefeitura e quais são os nomes dos secretários? 

_____________________________________________________________ 
 
1.5 Quantos funcionários têm nossa prefeitura? __________________________ 
 
1.6 Quantos vereadores têm nossa câmara e quais são os seus nomes? 

_____________________________________________________________ 
 
1.7 Quantas pessoas moram em nosso município? _______________________ 
 
1.8 Quantas famílias moram? ________________________________________ 
 
1.9 Quantas pessoas moram no setor urbano? ___________________________ 
 
1.10 Quantas famílias moram no setor urbano? _________________________ 
 
1.11 Quantas pessoas moram no setor rural? __________________________ 
 
1.12 Quantas famílias moram no setor rural? ___________________________ 
 
1.13 Quais são os nomes das lideranças do setor urbano? 

_____________________________________________________________________________ 
 
1.14 Quais são os nomes das lideranças do setor rural? 

______________________________________________________________ 
 
1.15 Quais os nomes das lideranças dos jovens? 

______________________________________________________________ 
 
1.16 Quais são os nomes dos diretores escolares? ______________________ 
 
 

 



 

Cadernos – Programa Iberê  

SEGUNDA PARTE 
QUAIS SÃO AS NECESSIDADES  

DO NOSSO MUNICÍPIO? 
 
2.1 Quais são os nomes dos bairros do nosso município? 
 

a) Bairros estabilizados com serviços básicos: 
 

 1. _____________________________  2. _____________________________ 
 3. _____________________________  4. _____________________________ 
 5. _____________________________  6. _____________________________ 
 7. _____________________________  8. _____________________________ 
 9. _____________________________ 10. ____________________________ 
 

b) Bairros não estabilizados com poucos ou sem serviços básicos: 
 

1. _____________________________  2. _____________________________ 
 3. _____________________________  4. _____________________________ 
 5. _____________________________  6. _____________________________ 
 7. _____________________________  8. _____________________________ 
 9. _____________________________ 10. ____________________________ 

 
2.2 Nosso município tem comunidades rurais? 
(    ) Não tem     (    ) Tem. Quais? _______________________ 
 
2.3 Nosso município tem associações de moradores? 
(    ) Não tem     (    ) Tem. Quais? _______________________ 
 
2.4 Nosso município tem sindicatos? 
(    ) Não tem     (    ) Tem. Quais? _______________________ 
 
2.5 Nosso município tem clubes de serviços? 
(    ) Não tem     (    ) Tem. Quais? _______________________ 
 
2.6 Nosso município tem comunidades religiosas? 
(    ) Não tem     (    ) Tem. Quais? _______________________ 
 
2.7 Quantas escolas existem? 

a) Setor urbano: 
Escolas públicas: _________________ 
Escolas particulares: ______________ 

 
b) Setor rural: 
Escolas públicas: _________________ 
Escolas particulares: ______________ 

  
2.8 Nosso município tem agroindústria? 

(    ) Não tem     (    ) Tem. Quais? _______________________ 
 
2.9 Nosso município tem indústria artesanal? 

(    ) Não tem     (    ) Tem. Quais? _______________________ 
 
2.10 Quantos hospitais existem? ______________________________________ 
 
2.11 Quantos postos de saúde? ______________________________________ 
 
2.12 Quantas farmácias? ____________________________________________ 
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2.13 Nosso município tem pontos turísticos?  
(    ) Não tem     (    ) Tem. Quais? _______________________ 

 
2.14 Nosso município tem escritório? 
 

a) Instituições públicas? 
(    ) Não tem     (    ) Tem. Quais? _______________________ 
 
b) Instituições privadas? 
(    ) Não tem     (    ) Tem. Quais? _______________________ 
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TERCEIRA PARTE 
A NATUREZA DO NOSSO MUNDO 

 
 
3.1 Água do nosso município: 
 

a) Quais são os principais rios? ___________________________________ 
 

b) Quais são os principais riachos? ________________________________ 
 

c) Quais são os principais córregos? _______________________________ 
 

d) Como é o abastecimento de água potável de nosso município? (rio ou poço?) 
___________________________________________________________ 

 
e) Como é a qualidade da água? 

(    ) Não sabemos  (    ) Muito boa   (    ) Boa 
(    ) Regular   (    ) Ruim 
Consumo: __________________________________________________ 
Oferta: _____________________________________________________ 
 

f) O município tem segurança de abastecimento de água potável a médio e longo prazo? 
(    ) Não sabemos  (    ) Tem pouca   (    ) Tem  
 
 

3.2 O solo do nosso município: 
a) Qual é a superfície total? ______________________________________ 

 
b) Qual é a superfície do setor rural? _______________________________ 

 
c) Qual é a superfície do setor urbano? _____________________________ 

 
d) Como é a qualidade do solo do setor agrícola?  

(    ) Muito bom  (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim 
 

3.3 Vegetação do nosso município: 
 

a) Quais são os nomes das principais culturas comerciais do nosso município? 
__________________________________________________ 

 
b) Nosso município ainda tem floresta de proteção do solo? 

(    ) Não sabemos (    ) Ainda tem (    ) Tem pouco  
(    ) Não tem 

 
 
3.4 A fauna do nosso município: 
 

a) Quais são as principais espécies de fauna silvestre? 
___________________________________________________________ 

 
b) Quais são as principais espécies de fauna? 

___________________________________________________________ 
 
3.5 O clima do nosso município: 
 

 Muito bom Bom Regular Ruim 
Para a agricultura     
Para o turismo     
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3.6 A energia do nosso município: 
 

 Muito importante Pouco 
importante 

Não tem 
importância 

Para a agricultura    
Para o turismo    

 
 
3.7 Serviço de eletrificação: 
 

a) Urbano: Que porcentagem: _____________________________________ 
 

b) Rural: Que porcentagem das comunidades: ________________________ 
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QUARTA PARTE 
A DETERIORAÇÃO DA NATUREZA DO  

NOSSO MUNICÍPIO 
 

(marque com X na melhor alternativa) 
Problemas Muito grave Grave Médio Sem 

problema 
 
4.1 A contaminação dos rios, 
córregos e riachos 
 

    

 
4.2 Esgoto 
 

    

 
4.3 Erosão 
 

    

 
4.4 Agrotóxico 
 

    

 
4.5 Fauna silvestre 
 

    

 
4.6 Fauna doméstica 
 

    

 
4.7 Lixo urbano 
 

    

 
4.8 Lixo tóxico 
 

    

 
4.9 Indústrias poluidoras 
 

    

 
4.10 Outros 
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Programa de Gerenciamento Ambiental Participativo 
IBERÊ 

 

 
APA – ÁREA DE PROTEÇÃO  

AMBIENTAL URBANA 
 
 

 
Diagnóstico Ambiental 

 Participativo Consenso 
 

 
 
MUNICÍPIO: _________________________________________________________________ 
COORDENADOR DO GRUPO DE TRABALHO _____________________________________ 
NOME DA COMUNIDADE URBANA ______________________________________________ 

 

 
IBERÊ 

“ÁGUA LIMPA” 
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MENSAGEM 
 
 
 

PREZADO AMIGO 
 
 
 
Este caderno é parte integrante do Diagnóstico Ambiental Participativo do Programa IBERÊ, que está 
sendo feito pelas Secretarias Municipais nos municípios de Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, 
Chapecó, Cordilheira Alta, Guatambu, Planalto Alegre e São Carlos. 
 
IBERÊ é um Programa de Gerenciamento Ambiental Participativo, que visa a integração dos 
Municípios em prol do desenvolvimento econômico e social dos seus cidadãos, a melhoria da 
qualidade de vida da população e a conservação da natureza. 
 
Através dos resultados que serão apresentados pelos líderes, será possível detectar os reais 
problemas existentes nas Comunidades Urbanas e estabelecer formas e meios para solucioná-los. 
 
Para tanto, as respostas deverão conter informações corretas e precisas. 
 
 
 
 

Contamos com você! 
 

Muito Obrigado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMEIRA PARTE: 
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QUEM SOMOS ? 
 
 
 
1.1 Quantas famílias moram em nossa comunidade (5 pessoas/ família)? 
________________________________________________________________ 

 
1.2 Quais são os nomes das lideranças da nossa comunidade? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________ 
 
1.3 Quais são os nomes das lideranças dos jovens da nossa comunidade? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________ 
 
1.4 Quais são os nomes das lideranças dos idosos da nossa comunidade rural? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________ 
 
1.5 Qual o nome do Secretário da Agricultura e do Meio Ambiente? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________ 
 
1.6 Censo da nossa comunidade 
 
a)Loteamento/ Vila:_________________________Número:________________ 
b) Número de terrenos:_____________________________________________ 
c) Número de famílias:______________________________________________ 
d) Nome da rua:__________________________Total de pessoas:___________   
     
 
1.7 Em uma folha grande, devemos fazer o croqui da nossa comunidade dentro dos limites, incluindo 
as propriedades numeradas, rodovias, postos de saúde, igrejas, escolas, centros comunitários, 
riachos, córregos, sítios de contaminação, lixões, etc. Ver? A simbologia do croqui da nossa 
comunidade é a seguinte:  
Croqui da nossa comunidade: 
  
(scanear figura) 
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Segunda Parte 
Onde Estamos? 

 
 
2. Nossa comunidade fica: 
Estado:________________   Região:______________ Município:_________________ 
 
 
2.1 A associação dos municípios onde fica nossa comunidade chama-se: 
 
 
2.2 Nossa comunidade fica perto: 
 
Rio: _______________  Riacho:________________ Córrego(s):__________________ 
 
2.3 Você sabe quais são os rios, riachos e córregos que fazem parte da APA? 
 
Rio principal:_______________________________________________ 
Riachos:___________________________________________________ 
Córregos:__________________________________________________ 
 
2.4 Estes rios possuem mata ciliar ou mata na beira do rio? 
     (     ) sim  (      ) não 
 
2.5 O Senhor(a) permite o acesso do Consórcio Iberê a sua propriedade para verificar a atual situação do rio  
e da mata ciliar? 
 
     (     ) sim (     ) não 
 
2.6 Quantos metros de distância fica o rio da sua casa? 
 
______________________________________________________________________ 
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Terceira Parte 
Que temos? 

 
 
3.1 Nossa comunidade tem ______ terrenos (censo da comunidade) 
3.2 Cada família tem em média _______ m2. (censo da comunidade) 
3.3 Nossa comunidade tem _______ (número) Escolas 
3.4 Nossa comunidade tem _______ (número) Igrejas 
3.5 Nossa Comunidade tem _______ (número) associações, organizações comunitárias, ONG’s e outras. 
 
3.6 Nossa comunidade tem rede comunitária de água? 
(    )sim  (    )não   (     ) Parcialmente  
 
3.7 Nossa comunidade tem rede elétrica? 
(    )sim  (    )não   (     ) Parcialmente  
 
3.8 Nossa comunidade tem transporte coletivo? 
(    )sim  (    )não     
 
3.9 Nossa comunidade tem telefone público? 
(    )sim  (    )não     
 
3.10 Nossa comunidade tem unidade de saúde? 
(    )sim  (    )não   Qual?____________________ 
 
3.11 Nossa comunidade tem área de lazer? 
(    )sim  (    )não   Qual? ____________________ 
 
3.12 Possui Sistema de coleta de lixo? (    )sim  (    )não   
(    ) Orgânica? 
(    ) Seletiva? 
Como funciona? (    ) ótima      (     ) boa         (     ) média         (    ) ruim 
 
3.13 Quais são os nossos problemas de contaminação? 
 

Contaminação Sem problema (1) Médio (2) Ruim (3) Péssimo (4) 
Lixo de casa     

Lixões     
Esgoto de casa     

Cont. riachos/córregos     
Desmat. da vegetação     

Outras mais     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUARTA PARTE 
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QUAIS SÃO NOSSOS PROBLEMAS SOCIAIS? 
 

Tipo de problema Sem problema (1) Médio (2) Ruim (3) Péssimo (4) 
 

Saúde 
 

    
 

Analfabetismo 
 

    

 
Água potável 

 

    

 
Esgoto domiciliar 

 

    

 
Luz Domiciliar 

 

    

 
Ruas da comunidade 

 

    

 
Transporte  da 
comunidade 

 

    

 
Desemprego 

 

    

 
Outros 
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QUINTA PARTE 
QUAIS SÃO NOSSAS RELAÇÕES  

COM A NATUREZA? 
 
 
5. Quais são os usos mais comuns da água em nossa comunidade? 
(marque com um X a melhor opção) 

 
 Quantidade Qualidade 

Atividades Muito Pouco Nenhum Boa Média Poluída 
Consumo humano       
Irrigação de hortas, jardins.       
Lazer       
Consumo industrial       
Consumo comercial       
Lavagem de veículos       

 
5.1 Possui caixa para armazenamento de água? 
(     )sim  (    )não 
 
5.2 Qual a frenqüência de limpeza? 
 
(   ) Mensal        (   ) Trimestral      (   ) Semestral      (   ) Anual       (    ) nunca limpou  
 
5.3 Existe perigo de enchentes de rios em nossa comunidade? 
(     ) sim  (    )não 
Qual o motivo? ______________________________________________________ 
(   ) não sabemos 
 
5.4 O senhor (a) concorda que o Consórcio Iberê promova uma parceria com a comunidade para, se 
houver necessidade, recompor a mata ciliar em sua propriedade? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________  
 
5.5 De que forma o senhor ajudaria? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________ 
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SEXTA PARTE 
QUAIS SÃO NOSSOS TRÊS (3) PROBLEMAS E PROPOSTAS 

PRIORITÁRIOS 
 

 PROBLEMAS PROPOSTAS 
1  

 
 
 
 
 
 

 

2  
 
 
 
 
 
 

 

3  
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Programa de Gerenciamento Ambiental Participativo 
IBERÊ 

 
APA – ÁREA DE PROTEÇÃO  

AMBIENTAL RURAL 
 
 

 
Diagnóstico Ambiental 

 Participativo Consenso 
 

 
 
Município:_______________________________________________________ 
 
Nome da Comunidade:_____________________________________________ 
 
Nome do Proprietário:_____________________________________________ 
 

IBERÊ 
“ÁGUA LIMPA” 
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MENSAGEM 
 
 
 
 

APA’s são unidades de conservação destinadas a proteger e conservar a qualidade ambiental e os 
sistemas naturais existentes, visando a melhor qualidade de vida da população local e também 
objetivando a proteção dos ecossistemas regionais. Assim determina a RESOLUÇÃO CONAMA nº 
010, de 14 de dezembro de 1988. 
 
Este caderno é parte integrante do “Diagnóstico Ambiental Participativo” que o Programa Iberê do qual 
fazem parte as APA’s, está fazendo com ajuda dos grupos municipais das prefeituras de Águas de 
Chapecó, Cordilheira Alta, Chapecó, Caxambu do Sul, Guatambu, Planalto Alegre e São Carlos. 
 
O Iberê é um programa de Gerenciamento Ambiental Intermunicipal que visa a integração dos sete 
municípios para resolver problemas ambientais comuns a todos, em prol do desenvolvimento 
econômico e sociais de seus cidadãos, da melhoria da qualidade de vida da população e da 
preservação da natureza. 
 
Através dos resultados que serão apresentados por todas as APA’s do Iberê, será possível detectar 
os principais problemas existentes e estabelecer propostas para solucioná-los. Portanto, as respostas 
deverão conter informações corretas e precisas. 
 
 
 

OBRIGADO 
 

CONTAMOS COM VOCÊ! 
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PRIMEIRA PARTE 

QUEM SOMOS E ONDE MORAMOS? 
 

 
1. Meu nome: ________________________________________________________________ 
 
1.1 Minha família é composta pelas seguintes pessoas: 

 

Nome Idade Parentesco Onde mora 

    

    

    

    

 
1.2  Onde nos moramos: 

 
Município:_______________________________________________________ 
 
Distrito: ________________________________________________________ 
 
Comunidade: _____________________________________________________ 
 
Bacia hidrográfica: ________________________________________________ 
 
Sub-bacia hidrográfica: ____________________________________________ 
 
Microbacia: _____________________________________________________ 
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SEGUNDA PARTE 
COMO É A NOSSA PROPRIEDADE? 

 
 
2.1 Área total da propriedade 
 
 a)  Área Plana:____________________________________________ ha 
b) Área de perau:__________________________________________ha 
c) Área de morro não mecanizável:____________________________ha 
d) Área de morro mecanizável:_______________________________ ha 
e) Outras Áreas:___________________________________________ha 

 
2.2 Como aproveitamos a nossa propriedade 

 
a) Área de Lavoura_________________________________ha 
b)  Área de potreiro_________________________________ha 
c)  Área de pastagem plantada________________________ha 
d)  Área de capoeira_________________________________ha 
e)  Área de reflorestamento___________________________ ha 
f)  Área de mato nativo______________________________  ha 
g)  Área de pomar (fruteiras)___________________________ha 
h)  Área de erva mate _______________________________ ha 
i)  Área de benfeitorias______________________________  ha 
 
2.3 Para o preparo das áreas de lavoura da nossa propriedade usamos: 
 

(    ) Somente tração animal (junta de boi) 
(    ) A maior parte  é realizada com tração animal. 
(    ) A maior parte é realizada com o uso de trator (mecanizada) 
(    ) Toda ela é feita com o uso de trator (mecanizada) 

 
2.4 Como trabalhamos: 
 

(     ) Para as atividades realizadas em nossa propriedade utilizamos apenas mão-de-obra familiar 
(     ) Para realização das atividades da propriedade, além do trabalho das pessoas da família, 

contamos com ________ empregados fixos. 
(     ) Além do trabalho da família contratamos trabalhadores para realização de tarefas eventuais. 
(     ) Dependemos essencialmente de mão de obra contratada. Num total de ________ 

empregados fixos. 
 
2.5 A Água para o consumo de nossa família vem de: 

(     ) Fonte não protegida  (     ) Fonte protegida 
(     ) Rio/sanga    (     ) poço artesiano 
(     ) Água da Casan   (     ) Outra 
 Qual? ________________________________________________________ 
 
 

2.6  Mapa (desenho) de como aproveitamos a nossa propriedade e da localização de estradas, 
sangas, rios, divisas, açudes e fontes d’água. 
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TERCEIRA PARTE 
O QUE CRIAMOS E CULTIVAMOS 

 
 
3.1 Criamos: 
 
(    ) Suínos – preencher caderno de Manejo dos dejetos de suínos 
(    ) Avicultura de corte. Número médio de aves.______________ 
(    ) Avicultura de postura. Número médio de aves.____________ 
(    ) Bovinocultura de leite. Número total de cabeças.__________ 
Litros de leite vendidos por mês___________________ litros 
(     ) Piscicultura. Tamanho da área do açude: __________________________ 
(     ) Outras Criações: Qual? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________ 
 
3.2 Cultivamos: 
 
(     ) Horta    Área: _____________________m2 
(     ) Milho    Área:_____________________ m2 
(     ) Outros. 
Quais?___________________________________________________________ 
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QUARTA PARTE 
NOSSA APA 

 
 
4.1 Qual o nome do rio que passa na propriedade? 
________________________________________________________________ 
 
4.2 Possui mata ciliar ou mata na beira do rio?      (     ) Sim (     ) Não 
      Tamanho: Comprimento:_________________________ metros 
    Largura: _____________________________ metros 
    Área: ___________ x ____________ = ____________ m2 
 
4.3 Quantos metros o rio margeia sua propriedade? 
________________________________________________________________ 
 
4.4 Você sabe quais são os rios, riachos e córregos que fazem parte da APA? 
 
Rio principal:______________________________________________________ 
Riachos:_________________________________________________________ 
Córregos:________________________________________________________ 
 
4.5 O Senhor (a) permite o acesso do PROGRAMA IBERÊ a sua propriedade para verificar a atual 
situação do rio e da mata ciliar? 
 

(     ) Sim   (    ) Não  
 
4.6 O que significa o rio para sua família? 
________________________________________________________________ 
 
4.7 Beberiam desta água?     (    ) Sim   (     ) Não 
 
4.8 O senhor (a) concordam que o PROGRAMA IBERÊ promova uma parceria com a comunidade 
para, se houver necessidade, recompor a mata ciliar em sua propriedade? 
________________________________________________________________ 
 
4.9 De que forma o senhor ajudaria? 
________________________________________________________________ 
 
4.10 Quais são as principais espécies da fauna silvestre encontradas na região? 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
4.11 Quais são as principais espécies de árvores e arbustos encontrados na sua propriedade? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
4.12 Qual o destino do lixo (plástico, vidros, latas e papéis) de sua propriedade. 
 (    ) enterrado 
 (    ) coleta pela Prefeitura 
 (    ) Outro 

Qual?___________________________________________________ 
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Quinta Parte 
Quais são os problemas prioritários da região? 

 
 

(Assinale com um X conforme a gravidade do problema) 
Problema Muito grave Grave Médio Sem problema 

 
Erosão solo 
 

    

 
Desmatamento 
 

    

 
Mata Ciliar 
 

    

 
Quantidade de água 
 

    

 
Poluição da água 
 

    

 
Esgoto doméstico 
 

    

 
Lixões 
 

    

 
Dejetos de suínos 
 

    

 
Dejetos de gado 
 

    

 
Dejetos de aves 
 

    

 
Incêndio florestal 
 

    

 
Outros  
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Programa de Gerenciamento Ambiental Participativo 
IBERÊ 

 

 
FICHA TÉCNICA 

LIXO CONTAMINANTE 
 
 

Diagnóstico Ambiental  
Participativo Consenso 

 

 
ESTABELECIMENTO: _____________________ 
MUNICÍPIO: _____________________________ 

 

 
 

IBERÊ 
“ÁGUA LIMPA” 
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CARO PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 
 
 
 
Esta ficha é patê integrante do Programa Iberê, que significa em língua indígena “água limpa”, que 
visa a integração de sete municípios, Chapecó, Cordilheira Alta, Planalto Alegre, Caxambu do Sul, 
Guatambu, Águas de Chapecó e São Carlos, para solucionar problemas comuns relacionados com a 
contaminação do meio ambiente. 
 
Um dos problemas graves dos municípios é o destino do lixo contaminado. 
Na atualidade, em geral, o destino final do lixo contaminado são os lixões, onde o chorume contamina 
perigosamente os rios e riachos. Por isso que o Programa Iberê, precisa conhecer com exatidão a 
quantidade de lixo contaminado que se produz nestes municípios. 
 
Esta ficha será preenchida por todos os estabelecimentos de saúde (farmácias, hospitais, clínicas, 
pronto-socorro, consultórios médicos e odontológicos e postos de saúde). 
 
Nossa proposta é fazer uma coleta organizada do lixo contaminado dos diferentes locais, para 
posteriormente incinerar em um local adequado e comum pra todos os municípios do Iberê. 
 
Desta maneira o setor de saúde pública e privada estará participando positivamente para solucionar 
este grave problema. 
 
Precisamos de sua colaboração para o preenchimento desta ficha, que será utilizada tecnicamente 
para fazer o diagnóstico do lixo contaminado. 
 

 
CONTAMOS COM VOCE! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
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1. Identificação do nosso local: 
1.1 Nome do local: _____________________________________________  
 
Endereço: ____________________________________________________ 
 
Fone: _______________________   Fax: ___________________________ 

 
E-mail: ______________________________________________________ 

 
2. Diagnóstico do lixo contaminado: 
 
2.1 O local separa lixo contaminado? 
 

(    ) Sim  (    ) Não 
 

2.2 Como você separa o lixo contaminado? 
 

(    ) Caixa coletora de lixo contaminado; 
(    )  Saco de lixo contaminado; 
(    )  Saco de lixo comum; 
(    )  Caixa comum. 

 
2.3 Quem coleta o lixo contaminado? 

 
(    ) Prefeitura Municipal; 
(    ) Empresa Particular; 
(    ) ENGEPASA; 
(    ) Ninguém coleta. 

 
2.4 Caso o estabelecimento não separe o lixo contaminado estaria disposto a separar com a 

ajuda do Programa Iberê? 
(    ) Sim   (    ) Não 

 
2.5 O que você pensa desta proposta? 

(    ) Muito boa  (    ) Boa (    ) Regular  (    ) Ruim 
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Programa de Gerenciamento Ambiental Participativo 
IBERÊ 

 
Caderno de Planejamento Ambiental 

Participativo na Nossa 
Comunidade Rural 

 

 
Diagnóstico Ambiental 

 Participativo  
 

 
 
MUNICÍPIO: _________________________________________________________________ 
COORDENADOR DO GRUPO DE TRABALHO _____________________________________ 
NOME DA COMUNIDADE RURAL _______________________________________________ 

 

 
IBERÊ 

“ÁGUA LIMPA” 
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MENSAGEM 
 
 
 

PREZADO AMIGO 
 
 

 
Este caderno é parte integrante do Diagnóstico Ambiental Participativo do Programa IBERÊ, que está 
sendo feito pelas Secretarias Municipais nos municípios de Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, 
Chapecó, Cordilheira Alta, Guatambu, Planalto Alegre e São Carlos. 
 
IBERÊ é um Programa de Gerenciamento Ambiental Participativo, que visa a integração dos 
Municípios em prol do desenvolvimento econômico e social dos seus cidadãos, a melhoria da 
qualidade de vida da população e a conservação da natureza. 
 
Através dos resultados que serão apresentados pelos líderes, será possível detectar os reais 
problemas existentes nas Comunidades Urbanas e estabelecer formas e meios para solucioná-los. 
 
Para tanto, as respostas deverão conter informações corretas e precisas. 
 
 
 
 

Contamos com você! 
 

Muito Obrigado 
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PRIMEIRA PARTE 
QUEM SOMOS? 

 
 
 

1.1 Qual o nome da nossa comunidade rural? 
______________________________________________________________ 
 
1.2 Qual é o nome do nosso Prefeito? 
______________________________________________________________ 
 
1.3 Qual é o nome do nosso Vice-Prefeito? 
______________________________________________________________ 
 
1.4 Qual é o nome do Presidente da Câmara de Vereadores? 
______________________________________________________________ 
 
1.5 Quais são os nomes dos nossos vereadores? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
1.6 Qual é nome da Secretário da Agricultura e Meio Ambiente? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
1.7 Quantas pessoas moram em nossa comunidade rural (censo) 
______________________________________________________________ 
 
1.8 Quantas famílias moram em nossa comunidade rural (5 pessoas/família) 
______________________________________________________________ 
 
1.9 Quantas propriedades existem na nossa comunidade rural (croquis) 
______________________________________________________________ 
 
1.10 Quais são os nomes das lideranças da nossa comunidade rural? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
1.11 Quais são os nomes das lideranças dos jovens da nossa comunidade rural? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
1.12 Quais são os nomes das lideranças dos idosos da nossa comunidade rural? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
1.13 Censo da nossa comunidade rural: 
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Nº de filhos que moram Nº Nome Chefe da família Nº de hectares da 

propriedade 
Total Familiares 

Em casa Fora de Casa 
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1.14 Em uma folha grande, devemos fazer o croqui da nossa comunidade rural dentro dos limites, 
incluindo as propriedades numeradas, rodovias, postos de saúde, igrejas, escolas, centro 
comunitários, riachos, córregos, sítios de contaminação, lixões, etc. 
 
A simbologia do croqui da nossa comunidade é a seguinte: 
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SEGUNDA PARTE 
ONDE ESTAMOS? 

 
2.1 Nossa comunidade fica no Estado de __________________________ 
 
2.2 Nossa comunidade fica na região______________________________ 
 
2.3 Nossa comunidade fica no município de ________________________ 
 
2.4 A Associação dos municípios onde fica nossa comunidade chama-se 
________________________________________________________________ 
 
2.5 Nossa comunidade fica perto do rio ________________________________ 
 
2.6 Nossa comunidade fica perto dos riachos____________________________ 
 
2.7 Nossa comunidade fica perto do (s) córrego (s) _______________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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TERCEIRA PARTE 
QUE TEMOS? 

 
3.1 Nossa comunidade tem ______ há de terra (censo da comunidade) 
 
3.2 Cada família tem em média ______ há (censo da comunidade) 
 
3.3 Nossa comunidade tem _______ Escolas 
 
3.4 Nossa comunidade tem _______ Igrejas 
 
3.5 Nossa comunidade tem _______ associações e organizações comunitárias 
 
3.6 Nossa comunidade tem rede comunitária de água? 
 (     ) sim    (     ) não   (     ) parcialmente 
 
3.7 Nossa comunidade tem rede elétrica? 
 (     ) sim    (     ) não   (     ) parcialmente 
 
3.8. Nossa comunidade tem transporte coletivo? 
 (     ) sim    (     ) não   
 
3.9 Nossa comunidade tem telefone público? 
 (     ) sim    (     ) não 
 
3.10 Nossa comunidade tem unidade de saúde? 
 (     ) sim    (     ) não Qual?_____________________ 
 
3.11 Nossa comunidade tem área de lazer? 
  (     ) sim    (     ) não Qual?_____________________ 
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QUARTA PARTE 
QUAIS SÃO OS NOSSOS PROBLEMAS DE 

CONTAMINAÇAO? 
 

Contaminação por Sem problemas 
 (1) 

Médio 
 (2) 

Ruim 
 (3) 

Péssimo 
(4) 

 
4.1 Lixo de casa 
 

    

 
4.2 Lixões 
 

    

 
4.3 Uso de agrotóxicos 
 

    

 
4.4 Embalagens de agrotóxicos 
 

    

 
4.5 Esgoto de casa 
 

    

 
4.6 Dejetos de suínos 
 

    

 
4.7 Dejetos de aves 
 

    

 
4.8 Dejetos de gado 
 

    

 
4.9 Erosão do solo 
 

    

 
4.10 Desmatamento da vegetação 
 

    

 
4.11 Contaminação riachos – córregos 
 

    

 
4.12 Outros 
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QUINTA PARTE 
QUAIS SÃO NOSSOS PROBLEMAS SOCIAIS? 

 
 

Tipo de problema Sem problemas 
 (1) 

Médio 
 (2) 

Ruim 
 (3) 

Péssimo 
(4) 

 
5.1 Saúde 
 

    

 
5.2 Analfabetismo 
 

    

 
5.3 Água potável 
 

    

 
5.4 Esgoto Domiciliar  
 

    

 
5.5 Luz domiciliar 
 

    

 
5.6 Estradas da comunidade 
 

    

 
5.7 Transporte da comunidade 
 

    

 
5.8 Comercialização de produtos 
 

    

 
5.9 Compra de insumos  
 

    

 
5.10 Assistência técnica 
 

    

 
5.11 Outros 
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SEXTA PARTE 
QUAIS SÃO NOSSAS RELAÇÕES COM  

A NATUREZA? 
 
6.1 Quais são os usos mais comuns da água em nossa comunidade rural? 
(marque com um X a melhor opção) 
 

 Muito Pouco Nenhum 
Consumo humano    
Irrigação de lavouras    
Criação de animais    
Outros    

 
6.2 De acordo com o uso, como é a qualidade das águas dos rios e córregos de nossa comunidade 
rural? 
(marque com um X a melhor opção) 
 

 Boa Regular Poluída 
Consumo humano    
Irrigação de lavouras    
Criação de animais    
Lazer    

 
6.3 De acordo com a produção pecuária, quais são os animais de produção mais importantes da 
comunidade? 
(marque com um X a melhor opção) 
 

 Muito 
importante 

Pouco 
importante 

Nenhuma 
Importância 

Suínos    
Aves    
Abelhas    
Gado    

 
6.4 Há o costume de caçar em nossa comunidade rural? 

(    ) sim   (     ) não  
 
6.5 Existe o costume de pescar nos rios de nossa comunidade rural? 
 (     ) sim    (     ) não 
 
6.6 Quais são as aves silvestres mais comuns?  
__________________________________________________________________________________ 
 
6.7 Quais são os insetos mais comuns?  
__________________________________________________________________________________ 
 
6.8 Quais são os peixes mais comuns? 
__________________________________________________________________________________ 
 
6.9 Quais são os outros animais silvestres mais comuns? 
__________________________________________________________________________________ 
 
6.10 Quais são os animais que existiam antigamente e que não existem mais hoje?  
__________________________________________________________________________________ 
 
6.11 Quais são as árvores que existiam antigamente e que não existem mais hoje? 
__________________________________________________________________________________ 
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6.12 Quais são as plantas do mato usadas como alimento na nossa comunidade rural? 
__________________________________________________________________________________ 
 
6.13 Quais são as plantas do mato usadas como remédio em nossa comunidade rural? 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
6.14 Existe perigo de enchentes de rios em nossa comunidade rural? 
 (     ) sim   (     ) não   (    ) não sabemos 
 
6.15 Quais são os usos mais comuns da madeira na nossa comunidade rural? 
 
(marque com um X a melhor opção) 
 

 Muito Pouco Nenhum 
Construção de casas e galpões nas propriedades    
Construção de cercas nas propriedades    
Matéria-prima para industria de móveis    
Fabricação de carvão    
Lenha combustível    
Matéria-prima para construção civil    
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SÉTIMA PARTE 
QUAIS SÃO NOSSOS PROBLEMAS E PROPOSTAS 

PRIORITÁRIAS? 
 

Ordem de 
prioridad

e 
 

PROBLEMAS PROPOSTAS 

1 
 
 
 

  

2 
 
 
 

  

3 
 
 
 

  

4 
 
 
 

  

5 
 
 
 

  

6 
 
 
 

  

7 
 
 
 

  

8 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 




