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SOLUÇÕES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS
• As instituições públicas vem sendo incapazes de identificar e encontrar 
soluções para os problemas das águas
• As agências ambientais não são equipadas adequadamente ou 
possuem equipes insuficientes para o atendimento das demandas
• Os cidadãos não possuem informação sobre os problemas das águas 
ou não sabem como agir

Contexto

PROBLEMA
Má qualidade das águas de rios e riachos – principais problemas: perda das 
características ecológicas básicas e efluentes domésticos

SOLUÇÕES TÉCNICAS
Ineficiência dos métodos tradicionais (físico-químicos) para avaliar a 
qualidade da água dos rios e, na maioria dos casos, falta de informações 
biológicas complementares



Gestão de recursos hídricos

� No Brasil, Lei 9.433/97: gestão descentralizada
e estímulo à participação pública nos 
processos de gestão de recursos hídricos

� Decreto 2.519/98, compromissos assumidos pelas nações signatárias da 
Convenção sobre Diversidade Biológica:

a) Identificar componentes da diversidade biológica importantes para sua 
conservação e sua utilização sustentável;

b) Desenvolver estratégias nacionais, planos ou programas para a 
conservação e uso sustentável da diversidade biológica;
c) Usar a mídia e programas educacionais para ajudar às pessoas a 
entender a importância da diversidade biológica e a necessidade de 
conservá-la;
d) Usar a avaliação de impacto ambiental com a participação pública em 
projetos que ameacem a diversidade biológica, de forma a evitar ou 
minimizar danos.



Contexto atual para a gestão descentralizada
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Resolvendo o problema da Qualidade
dos dados:

� Monitoramento Biológico

Macroinvertebrados bentônicos

Rapid Bioassessment Protocols = Protocolos de Bioavaliação Rápida
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Biomonitoramento: RBPs

Coletor do tipo “kick”, malha de 500 µm, 1m2
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Box & Whisker plots of biotic indices scores calculated at Genus, Family and Order:



Biomonitoramento: RBPs

Conclusões:

� Biomonitoramento em níveis taxonômicos mais
altos pode ser utilizado como “early warning 
systems” de impactos em bacias hidrográficas

� Redução de custos sem comprometer a qualidade da informação

� Questões em aberto:
�Este protocolo serve para quais condições ambientais?
� Necessidade de desenvolvimento para Protocolos em grandes rios



� Auxiliar na construção de fóruns participativos para a discussão sobre 
possibilidades de resolução dos problemas ambientais encontrados

Uma proposta de participação pública
na gestão

� Formar um grupo de agentes comunitários voluntários para avaliar e 
monitorar a qualidade da água dos rios
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Porque este projeto?

O programa busca auxiliar:

as comunidades a terem mais acesso às informações e à

participação; as agências ambientais a terem instrumentos

eficazes para a avaliação ambiental; o poder público a contar com

dados confiáveis para nortear seus planos de gestão de recursos

hídricos; e as instituições de pesquisa a se aproximarem do público

ao qual suas pesquisas se destinam.



• “O elemento popular sente, mas nem sempre 
compreende ou sabe; o elemento intelectual sabe, 
mas nem sempre compreende ou, sobretudo, sente”
(Gramsci, 1972)

Porque este projeto?



Pressupostos metodológicos

• Educação Ambiental crítica (Guimarães, 2000)

• Pesquisa-ação (Thiollent, 1986)

• Educação popular (Freire, 1987; 1996)

______________________________________________________________________
Freire, P. 1987. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Freire, P. 1996. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.

São Paulo: Paz e Terra.
Guimarães, M. 2000. Educação Ambiental: no consenso, um embate? Campinas:

Papyrus.
Thiollent, M. 1986. Metodologia da Pesquisa Ação. São Paulo: Cortez.



Alguns Programas

RJ: Guapimirim, Paracambi, Eng. Paulo
de Frontin Nova Friburgo, Rio de Janeiro

ES: Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá

PR: Comunidades do rio Xaxim e Sabiá (municípios de Matelândia, 
Medianeira e Céu Azul); rio Toledo e rio Lopeí (município de 
Toledo)

2007: Santa Terezinha de Itaipu, Itaipulândia, Ouro Verde do Oeste
Objetivo : Atuar nas 29 principais bacias hidrográficas da região do 
Oeste do Paraná



Exemplos de parcerias no Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Céu Azul
Prefeitura Municipal de Itaipulândia
Prefeitura Municipal de Matelândia
Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu
Prefeitura Municipal de Toledo



Atividades realizadas pelos voluntários



Definição dos problemas a 
serem resolvidos a partir da 
percepção da comunidade

Autonomia dos grupos sobre 
locais e periodicidade das 
coletas e definição dos 
encaminhamentos 

Resultados



Resultados

Mapas da 
qualidade das 
águas dos rios
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r = 0,89 Correlação de Pearson entre 
BMWP-IAP, realizado por 
pesquisadores, e IBVOL, 
realizado por voluntários

Resultados

Controle de qualidade dos dados



Casos exemplares de gestão

� Mobilização da comunidade
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Casos exemplares de gestão

� Identificação e resolução de problemas ambientais

- Dejetos de suínos

- Mediação de conflitos



� Construção de fóruns participativos

� Incorporação dos resultados em políticas
públicas

�Construção de parcerias para um “early 
warning system” com agências ambientais

Casos exemplares de gestão




