
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 
ANDREA SUNDFELD PENIDO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES EM AMBIENTE 

URBANO: ESTUDO DE CASO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO E 

CONSOLIDAÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA 

 EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2013 

 



ANDREA SUNDFELD PENIDO 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES EM AMBIENTE URBANO:  

ESTUDO DE CASO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UMA 

POLÍTICA PÚBLICA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM) 

da Universidade de São Paulo para obtenção 

do título de Doutor em Ciência. 

Área de Concentração: Ciência Ambiental  

 

Orientadora: Prof
a
. Dr

a
. Eda Terezinha de 

Oliveira Tassara  

 

 

 

 

 

Versão Original 
(versão original disponível na Biblioteca da Unidade que aloja o Programa e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP) 

 

 

 

SÃO PAULO 

2013 



 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 

TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA 

FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PENIDO, Andrea Sundfeld. 

Programa de revitalização de nascentes em ambiente urbano: estudo de  

caso do processo de criação e consolidação de uma política pública em São 

José dos Campos, SP. / Andrea Sundfeld Penido; orientadora: Eda Terezinha 

de Oliveira Tassara – São Paulo, 2013. 

  233f.: il.; 30 cm. 

 

Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência  

 Ambiental, Universidade de São Paulo, 2013. 

 

1. Revitalização de nascentes 2. Educação ambiental 3. Ambientes 

urbanos 4. Políticas públicas – São José dos Campos (SP). I Título 

 

 



FOLHA DE APROVAÇÃO  

 

 

 

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES EM AMBIENTE URBANO: 

ESTUDO DE CASO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UMA 

POLÍTICA PÚBLICA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP. 

 

 

AUTORA: ANDREA SUNDFELD PENIDO  

ORIENTADORA: PROFESSORA EDA TEREZINHA DE OLIVEIRA TASSARA 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Ciência Ambiental (PROCAM) da 

Universidade de São Paulo como exigência parcial 

para a obtenção do título de Doutor em Ciência. 

Área de Concentração: Ciência Ambiental 

 

 

Aprovada em: 
 

 

Banca Examinadora 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________ Assinatura: __________________ 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________ Assinatura: __________________ 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________ Assinatura: __________________ 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________ Assinatura: __________________ 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________ Assinatura: __________________  



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, 

Luiz Sundfeld (in memoriam) e Coraly,  

Pelo lar amoroso, pelos ensinamentos, por todo carinho e dedicação. 

Aos meus irmãos, cunhados e sobrinhos pelo amor e apoio. Vocês são alegria em minha vida. 

Ao Rubinho, por estar ao meu lado em momentos importantes  

e por ter me dado os melhores presentes:  

Juliana e Vinícius, filhos amados, a quem dedico especialmente esta Tese. 

E à nova geração da família: Pedro, Lorena, Cecília, Sara e Raul, já amantes da natureza. 

 



AGRADEÇO 

 

Ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo pelo 

apoio durante a elaboração deste trabalho! 

À Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – 

AGEVAP, pelos incentivos à conclusão do curso de Doutorado! 

À minha orientadora, Profa. Dra. Eda Terezinha de Oliveira Tassara, por todos os momentos 

em que estivemos juntas. Por sua competência, comprometimento e dedicação, também sou-

lhe grata pelo carinho com que me acolheu, por seus preciosos ensinamentos, por seu bom-

humor, alegria e generosidade! 

Aos meus pais, Luiz (in memorian) e Coraly, a pessoa que sou hoje; os valores que aprendi a 

cultivar com eles; o olhar para a vida e reconhecer que somos agentes de nossa história; e que 

somos responsáveis pela construção do mundo em que vivemos! 

Aos meus filhos, Juliana e Vinícius, que me apoiaram em todos os momentos dessa longa 

jornada, o amor e as palavras de incentivo alimentaram meu espírito e me deram força para 

prosseguir. Quero agradecer, ainda, ao Rubinho e a vocês pelo empenho e dedicação para a 

finalização do trabalho! 

Aos Professores e Amigos, Mário Valério Filho e José Oswaldo de Oliveira, sempre ao meu 

lado, com carinho me encorajam a trilhar novos desafios!  

Às amigas Cleide Pivott e Vera Costa, que me apoiaram generosamente, com sorriso no rosto 

e palavras amorosas sempre a me estimular. Muito obrigada pela dedicação para o 

aprimoramento deste trabalho! 

Aos amigos com os quais convivi na Semea, e que iluminaram este caminho com seus ideais, 

trabalho e competência: Edmundo de Carvalho, Rosana Mayumi de Melo, Cristiane Franzini, 

Carlos Mourthe Jr, Maria Inês Capps, Suely F. Lima, Elisa Farinha, William A. Portela, Nirceu 

Vicente, Cyntia Salles, Gisele Valle e Luciano Machado. Respeito e admiração por vocês! 

Aos amigos queridos, por estarem sempre comigo: Dulce Rita, Mariko Ueno, Serginho, meu 

genro, Bruno, Carol, Flávio, Adilson e Aparecida, Maria do Carmo, Malu e Manu, Lúcia 

Helena, Juninho, Emiliana, Rogério, Patrik, Eliana Kalil, Edson Fujita, Hendrik Mansur, 

Adriana, Virgínia e Irani! 

Ao Tio Clovis e à Tia Célia, seres humanos iluminados e amorosos, obrigada por estarem 

sempre presentes em minha vida! Às primas Maúde e Patrícia e ao primo Werner, com quem 

compartilho muitas emoções. 

Especialmente a alunos, professores e jardineiros que se esmeram por trazer a vida de volta 

às nascentes de São José dos Campos! 

Sobretudo, a Deus por me conceder o dom da vida e a oportunidade de trabalhar por uma 

causa tão nobre! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim falava alguém de si para si, em uma caminhada ao sol da 

manhã: alguém em quem, ao estudo da história, não somente o 

espírito, mas também o coração sempre se transforma de novo e 

que, ao contrário dos metafísicos, se sente feliz por albergar em si, 

não “uma alma imortal”, mas muitas almas mortais. 

 

 
Friedrich Wilhelm Nietzsche 



RESUMO 

 

PENIDO, Andrea Sundfeld. Programa de revitalização de nascentes em ambiente urbano: 

estudo de caso do processo de criação e consolidação de uma política pública em São 

José dos Campos, SP, 2013. 233 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Ambiental (PROCAM), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

O estudo de caso do processo de criação e consolidação do “Programa de Revitalização de 

Nascentes” (PRN) analisa uma política pública para revitalizar nascentes em ambiente urbano 

por intermédio de práticas conservacionistas, iniciada no município de São José dos Campos 

– SP, em 2006. A pesquisa abrange o período de 6 anos, de 2006 a 2012. Segundo a Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos/Secretaria de Meio Ambiente (2012) estão em processo 

de revitalização 33 áreas de preservação permanente (APPs) de nascentes, onde foram 

plantadas mais de 45.000 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, totalizando, 

aproximadamente, 230.000 m
2
 de áreas reflorestadas no ambiente urbano do Município. O 

PRN possui um Programa de Educação Ambiental específico, do qual participaram no 

período de análise 29 escolas da rede pública de ensino (estadual e municipal), duas Unidades 

da Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas e uma Organização Não Governamental. A 

pesquisa visa, então, contribuir para a definição de bases conceituais e metodológicas para o 

estabelecimento de políticas públicas para revitalização de nascentes pautadas em processos 

participativos. Para avaliar o desempenho do PRN, inicialmente, fez-se o resgate de seu 

histórico; definiu-se o grupo amostral, contendo 8 dessas 33 áreas, bem como 8 unidades 

públicas de ensino, onde foram realizadas as seguintes etapas para coleta de dados: estudo 

comparativo, por meio de registros fotográficos e imagens de satélite, nas datas inicial e final 

relativas às intervenções ocorridas em cada uma das áreas selecionadas; entrevistas 

semiestruturadas, com questões distintas para cada um dos 4 grupos participantes: técnicos, 

alunos, professores, pessoas das comunidades (moradores vizinhos ou frequentadores das 

áreas públicas). Esta etapa incluiu o levantamento dos desdobramentos no Município em 

relação aos incrementos ao PRN ou às políticas públicas municipais. Nas entrevistas foram 

ouvidos 45 alunos, 9 professores, 30 pessoas e 10 técnicos. Os resultados da pesquisa 

indicam: a evolução positiva do PRN no que tange às políticas públicas municipais; a 

satisfação dos envolvidos quando comparados resultados do trabalho às transformações 

decorrentes das intervenções socioambientais realizadas; que os entrevistados apoiam a 

continuidade do Programa; que a estratégia metodológica foi eficaz para a criação de vínculos 

afetivos, de geração do senso de corresponsabilidade de alunos e professores para com as 

nascentes nas quais trabalham; a percepção de que a revitalização de nascentes em ambiente 

urbano é necessária, urgente e que deveria ser igualmente desenvolvida em outros municípios; 

que foi percebida a melhora nas condições ambientais das APPs em processo de revitalização, 

verificação esta confirmada pelos levantamentos in loco realizados. Concluiu-se que o 

Programa de Revitalização de Nascentes de São José dos Campos constitui um programa 

estratégico, que se fundamenta em processo educacional participativo, cuja metodologia de 

intervenção se mostrou robusta por estar pautada em conhecimentos científicos, e alinhada às 

políticas públicas para meio ambiente, recursos hídricos, biodiversidade e educação 

ambiental, que apresentam interfaces entre si, e suas respectivas regulamentações, nas três 

esferas da gestão pública (municipal, estadual e federal), podendo ser replicada em outras 

localidades como política pública, readequando-se às peculiaridades e aspectos ecológicos, 

local e regional. 

 

Palavras-chave: Revitalização de nascentes. Educação ambiental. Ambientes urbanos. 

Políticas públicas – São José dos Campos (SP).



ABSTRACT 

 

PENIDO, Andrea Sundfeld. Revitalization program of springs in urban environment: a 

case-study of the consolidation and creation process of a public policy in São José dos 

Campos, SP. 2013. 233p. Ph.D. thesis. – Post-Graduate  Program in Environmental Science 

(PROCAM), São Paulo University, São Paulo, 2013. 

 

The case-study of the consolidation and creation process of the Revitalization Program of 

Springs (RPS) analyses a public policy to revitalize springs in urban environment by means of 

conservationist practices started in 2006 in the municipality of São José dos Campos – SP. 

The research covers the period of 6 years, from 2006 to 2012. According to the Environment 

Secretariat of São José dos Campos City Hall (2012), there are 33 permanent preservation 

areas of springs in the process of revitalization. More than 45.000 of native tree seedlings 

from Atlantic Rainforest have been planted in approximately 230.000 square meters of 

reforested areas in the municipality’s urban environment. The RPS includes a specific 

Environmental Education Program involving 29 public schools (state and municipal), 2 units 

of Hélio Augusto de Souza Foundation (Fundhas) and 1 non-governmental organization. The 

research aims to contribute to the definition of methodological and conceptual bases of public 

policies to revitalize springs involving participatory processes. To assess the RPS, initially, it 

was elaborated a historical review, a sample group was defined with 8 of these 33 areas, as 

well as 8 public school units where the following steps to collect data have been taken: 

comparative study by means of satellite images and photographic records at the initial and 

final dates regarding the interventions occurred in each selected area; semi-structured 

interviews, with different questions for each of the 4 participating groups: technicians, 

students, teachers and people from the community (neighbors or public area visitants). This 

stage included the survey of the new developments regarding the RPS increments or the 

municipal public policies. The interviewees were: 45 students, 9 teachers, 30 people from the 

community and 10 technicians. The research outcomes indicate: the RPS positive evolution in 

relation to the municipal public policies; the satisfaction of the participants when the work 

outcomes are compared to the resulting transformations of the social and environmental 

interventions which have been undertaken; the interviewees support the program continuity; 

the methodological strategy was effective to create affective links to generate the sense of 

shared responsibility between students and teachers concerning the springs they take care of; 

the perception that the revitalization of springs in urban environment is necessary and urgent 

and that the RPS should be developed in other cities; the perception that environmental 

conditions have been improved in the permanent preservation areas of springs which are in 

the process of revitalization. This perception was confirmed by the surveys which were taken 

in loco. It was concluded that the Revitalization Program of Springs in São José dos Campos 

is a strategic program based in a participatory educational process whose methodology of 

intervention has proved to be robust as it is based in scientific knowledge and is aligned with 

public policies for environment, water resources, biodiversity and environmental education 

which are interconnected by themselves and with their respective regulations related to the 

three public administration spheres (municipal, state and federal). The RPS may be replicated 

to other municipalities as public policy by readjusting to the peculiarities and the regional, 

local and ecological aspects.  

 

Keywords: Revitalization of springs. Environmental education. Urban environments. Public 

policies – São José dos Campos (SP).
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1.  INTRODUÇÃO  

 

 

O presente estudo analisa o processo de criação e consolidação de uma política 

pública para revitalizar nascentes em ambiente urbano iniciada no Município de São José dos 

Campos – SP, em 2006, com o “Projeto de revitalização de nascentes em áreas públicas 

urbanas municipais”. Ainda hoje ativo, o projeto transformou-se em “Programa de 

Revitalização de Nascentes” (PRN), assim caracterizando sua evolução enquanto ação 

dinâmica, abrangente e estratégica a se perenizar naquele município.  

O PRN é uma iniciativa original no que se refere a sua estruturação. Reúne diversos 

conceitos, técnicas e tecnologias, de diferentes áreas do conhecimento, com o intuito de 

intervir nas APPs de nascentes urbanas para promover a restauração ecológica 

(KAGEYAMA, 2004) aliada ao trabalho educativo e de mobilização da sociedade local. É 

considerado uma experiência pioneira no Brasil merecedora de reconhecimento da sociedade, 

como atestam os prêmios e homenagens a ele outorgados. 

No PRN destacam-se não apenas o surgimento, mas também a consolidação de uma 

política pública que se propõe a atuar na preservação dos recursos hídricos e da 

biodiversidade com repercussão positiva no ambiente urbano ao recuperar, por meio de 

reflorestamento com espécies arbóreas nativas, as áreas de preservação permanente (APPs) de 

nascentes degradadas. Instituídas pelo Código Florestal (Lei Federal nº 4.771 de 1965 e 

alterações posteriores), as APPs consistem em espaços territoriais legalmente protegidos, 

ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais, 

cobertas ou não por vegetação nativa. A ação de revitalização de nascentes contribui, 

inclusive, para minimizar possíveis danos a serem causados pelo agravamento das mudanças 

climáticas às APPs. Essas áreas de preservação permanente possuem um programa educativo 

específico e continuado, um diferencial que pode contribuir para a estruturação de uma 

sociedade sustentável do ponto de vista socioambiental. 

Em 2006, o Programa recebeu a Menção Honrosa concedida pela Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente no Encontro Água e Floresta – O Estado da Arte em Educação 

Ambiental (SÃO PAULO, 2006); no mesmo ano, foi apresentado na série “Pátria das Águas”, 

programa de televisão na TV Cultura (PÁTRIA, 2006); um dos três finalistas, na Categoria 

Governo, do Concurso “Prêmio ANA 2008 - Conservação e uso racional da água” promovido 

pela Agência Nacional das Águas (ANA) do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2008) 
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e, em 2009, recebeu a insígnia de “Prática Significativa 2009” no Diálogo Interbacias de 

Educação Ambiental em Recursos Hídricos, promovido pelo Departamento de Águas e 

Energia Elétrica, do Estado de São Paulo e dezessete Comitês de Bacias Hidrográficas (SÃO 

PAULO, 2009). 

A análise proposta neste trabalho abrange o período de 2006 a 2012, em que o 

projeto foi executado pela Secretaria de Meio Ambiente (Semea), da Prefeitura Municipal de 

São José dos Campos com vistas à revitalização das nascentes localizadas no ambiente urbano 

em áreas públicas municipais. De 2006 ao final de 2008, a pesquisadora participou, como 

coordenadora da equipe técnica, da idealização, planejamento, estruturação e 

desenvolvimento do PRN. Tal vivência suscitou seu interesse em acompanhar o 

prosseguimento do projeto. 

Segundo a Semea (2012, p.12), estão em processo de revitalização 33 áreas de 

preservação permanente (APPs) de nascentes, com o plantio de mais de 45.000 mudas de 

árvores nativas, perfazendo um total de 230.000 m
2
 de áreas reflorestadas no ambiente urbano 

do município Dessas 33 áreas, foram escolhidas 8 para compor a amostra do estudo, 

considerando-se: a distribuição no perímetro urbano nas macrozonas geográficas, os anos em 

que foram revitalizadas (2006, 2007 e 2011) e as comunidades, direta e indiretamente, 

atendidas.  

Somadas as populações das regiões da cidade onde se encontram essas nascentes são 

beneficiados, aproximadamente, 495.489 habitantes (SEMEA, 2012, p. 11-12). 

A análise se fundamenta nos resultados socioambientais obtidos a partir dos registros 

documentais, dados primários e secundários coletados, incluindo o levantamento das 

percepções de quatro grupos distintos envolvidos nessa ação do poder público: técnicos 

atuantes na criação e desenvolvimento do PRN, alunos e professores participantes e 

população residente e/ou frequentadora das áreas públicas onde estão as nascentes em 

processo de revitalização.  

E, para dar suporte a essas intervenções, que visam à conservação
1
 das nascentes, 

estruturou-se, também em 2006, um Programa de Educação Ambiental para Revitalização de 

Nascentes, pela Secretaria de Meio Ambiente, do qual participam 29 escolas da rede pública 

                                                           
1
 Segundo a Lei Nº 9985/2000 (SNUC) (BRASIL, 2000), em seu Art. 2

o
, Inciso II, entende-se por conservação 

da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização 

sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em 

bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das 

gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral.  
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(estadual e municipal) de ensino, duas Unidades da Fundação Hélio Augusto de Souza 

(Fundhas), que é uma fundação educacional, e uma Organização Não Governamental - ONG, 

com envolvimento de aproximadamente 22.500 alunos, dos quais 7.200 são multiplicadores 

(informação verbal)
2
. 

Para contextualizar o cenário em que essa política pública desponta, algumas 

informações relativas ao município tornam-se relevantes. 

São José dos Campos, considerado importante polo produtivo, foi escolhido para 

abrigar a sede administrativa da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

(RM), instituída pela Lei Complementar do Estado de São Paulo nº 1.166/2012, A RM é uma 

autarquia vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Metropolitano, conforme 

Artigo 17, § 1º, da referida Lei (SÃO PAULO, 2012).  

Estrategicamente localizado entre São Paulo e Rio de Janeiro, os dois maiores 

centros urbanos do país, o município tem acesso ao Litoral Norte do Estado de São Paulo e à 

Serra da Mantiqueira, divisa com o Estado de Minas Gerais. Sua localização favorece o 

intercâmbio regional e o escoamento de produção devido à infraestrutura para os modais de 

transportes rodoviário, ferroviário, aeroviário e marítimo.  

O complexo de transporte conta com algumas estradas, consideradas principais, que 

são as Rodovias Presidente Dutra, Airton Sena/Carvalho Pinto e Tamoios, esta última em 

obras de duplicação de pistas para melhorar a capacidade de escoamento de cargas em 

decorrência da expansão do Porto de São Sebastião, no município de mesmo nome. Há 

também a Rede Ferroviária do Brasil (RFFSA) que corta o município no sentido Norte-Sul e é 

responsável pelo fluxo de cargas funcionando como entreposto entre os modais. O Aeroporto 

de São José dos Campos - Professor Urbano Ernesto Stumpf opera, principalmente, voos 

comerciais, havendo possibilidade de expansão para transporte de cargas. A proximidade do 

Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo – Governador André Franco Montoro 

constitui um facilitador no que se refere ao fluxo de pessoas, cargas e negócios na região. 

O município tem população estimada em 646 mil habitantes (FUNDAÇÃO SEADE, 

2013) e seu Produto Interno Bruto (PIB) é o sexto entre as maiores cidades do Estado de São 

Paulo e o décimo oitavo do país (IBGE, 2010). Quinta maior cidade brasileira exportadora, 

com aproximadamente US$ 5 bilhões em produtos exportados no ano de 2010, segundo o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é centro consumidor regional 

                                                           
2
 Os dados foram apresentados durante a “III Mostra de Vídeos Ambientais”, promovida pela Secretaria de Meio 

Ambiente, em 04 de dezembro de 2012, cuja temática é relativa ao trabalho que as escolas realizam no Programa 

de Revitalização de Nascentes. 
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e polo de tecnologias aeronáuticas. Alguns dos principais centros de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológicos do país localizam-se no município, tais como o Departamento 

de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 

e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (PMSJC, 2012).  

Mesmo sendo considerado um dos municípios mais desenvolvidos do país, São José 

dos Campos enfrenta, como outros centros urbanos, problemas decorrentes, principalmente, 

dos processos de uso e ocupação do solo relacionados aos processos produtivos e 

reprodutivos da sociedade. Neles se destacam a industrialização, causadora do forte 

adensamento populacional, e a urbanização que, no município se deu de forma desordenada a 

partir da década de 1950 (URBANOVA: UM PROJETO URBANO, S.D.). Em seu território, 

manifestam-se reflexos do modelo de desenvolvimento causador de forte degradação 

socioambiental, o que compromete o equilíbrio sistêmico planetário (MILLENNIUM 

ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005; CAPRA, 2002).  

A análise proposta neste estudo espera agregar subsídios teóricos e metodológicos 

para o aprimoramento das políticas públicas por compreender que as soluções devam 

constituir medidas sinérgicas positivas, envolvendo os setores públicos em esferas e escalas 

compatíveis à problemática e, sobretudo, por meio de políticas públicas. Privilegiará, contudo, 

as políticas públicas de Educação Ambiental e Recursos Hídricos, para as quais a visão 

integradora e interdisciplinar da Ciência Ambiental tem muito a contribuir. 

No Referencial Teórico, apresenta-se a contextualização da situação dos recursos 

hídricos, nas escalas global, nacional e regional, a fim de dar a dimensão de como as políticas 

públicas devem convergir visando a solucionar os problemas socioambientais identificados, 

perceptíveis e potencializáveis para os quais são necessárias ações integradas, preventivas 

e/ou corretivas. Da mesma forma, as questões relacionadas à educação ambiental serão objeto 

de análise, uma vez que o PRN tem como um de seus pilares o processo participativo e de 

corresponsabilidade que se desenvolve a partir de ações no campo educacional. 

Os procedimentos metodológicos adotados, bem como os recursos materiais 

utilizados são descritos em Material e Métodos. Integra a metodologia de investigação deste 

estudo o levantamento das ações que ocorreram em São José dos Campos no período da 

análise (2006-2012), a atualização dos registros a partir do sensoriamento remoto
3
 (imagens 

de satélite e fotografias) das áreas das nascentes selecionadas, e a realização de entrevistas 

                                                           
3
 Sensoriamento Remoto é uma técnica que utiliza, conjuntamente, sensores, equipamentos para processamento 

de dados, equipamentos de transmissão de dados, aeronaves, espaçonaves etc., com o objetivo de estudar o 

ambiente terrestre através do registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as 

substâncias componentes do Planeta em suas mais diversas manifestações (NOVO, 1989, p.2). 
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semiestruturadas (NEVES, 1996; VITALIANO, 2002; DUARTE, 2002; DUARTE, 2004) 

para avaliar as impressões daqueles que participaram ou ainda participam do Programa, bem 

como ele é visto/percebido/entendido pelos que residem próximos às áreas onde estão as 

nascentes em processo de revitalização. Foram, então, formados quatro grupos de 

entrevistados: técnicos envolvidos com a criação e o desenvolvimento do programa de 

revitalização de nascentes; alunos e professores das escolas participantes; e, moradores do 

entorno ou usuários das áreas públicas, onde vêm ocorrendo as intervenções. 

A pesquisa assumiu uma abordagem qualitativa de investigação, empregando o 

método amplamente utilizado no campo das pesquisas sociais (NEVES, 1996, 5p.), cuja 

metodologia enfatiza a descrição, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais 

(THIOLLENT, 1992, In: SANTANA, 2011, p.18). Servem, ainda, como elementos de 

análise: observações e registros de campo, documentos escritos, fotografias, gravações em 

áudio e transcrições das entrevistas e rodas de conversa, assim como os questionários 

respondidos (DUARTE, 2004, p. 2-3). 

O Estudo de Caso, uma técnica aliada da abordagem qualitativa pretendida por esta 

pesquisa, apresenta as fases iniciais de estruturação da Secretaria de Meio Ambiente (Lei 

Municipal n
o
 6.808/2005) criada com a incumbência de planejar e executar a política de meio 

ambiente além de coordenar a política e a gestão ambiental municipal. Completa, portanto, 

esta secretaria o rol de estruturação político-institucional, no âmbito hierárquico do poder 

público institucionalizado (Federal, Estadual e Municipal), tendo em vista as necessidades e 

os conflitos existentes no município em relação ao socioambiente
4
.  

No Estudo de Caso é narrado o histórico de criação e implementação do Programa; 

apresentados os aspectos de tecnologia e regulamentações das intervenções de recomposição 

da vegetação nativa nas áreas de preservação permanente (APPs) de nascentes localizadas em 

áreas públicas urbanas; e relatado o histórico de construção do “Programa de educação 

ambiental para revitalização de nascentes”. Este último foi criado, especificamente, para dar 

suporte às ações que iriam acontecer nas áreas públicas, visando ao envolvimento das 

comunidades que vivem próximas às nascentes identificadas pela Semea. 

Em seguida, a seção Resultados e Discussão, na qual se apresentam, analiticamente, 

os dados coletados e a interpretação das respostas às entrevistas semiestruturadas que, no 

dizer de Sender (2012, p. 13), são “entrevistas, elaboradas em torno de dimensões temáticas 

definidas e ilustradas por fragmentos reescritos dos depoimentos, em que se busca formular 

                                                           
4
 Considera-se socioambiente “a organização humana no espaço total, que compreende os fragmentos territoriais 

em sua totalidade” (AB´SABER, 2002. In: TASSARA e ARDANS, 2007). 
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avaliações com base nos testemunhos dos sujeitos”, assim como experiências similares que 

possam ser comparadas ao PRN. A questão à qual a pesquisa procura responder é: está criada 

e consolidada uma política pública para revitalização de nascentes em São José dos Campos 

que poderá se universalizar? 

Finalizando, seguem-se as Considerações Finais e as Recomendações consideradas 

relevantes à comunidade científica, às instituições públicas e privadas afetas ao tema, e à 

sociedade, com a qual a comunidade científica deve estar comprometida. 

 

 

1.1 Objetivo geral 

 

 

Contribuir com a definição de bases conceituais e metodológicas para o 

estabelecimento de políticas públicas para revitalização de nascentes pautadas nos processos 

participativos, por meio de intervenções socioeducativas e ambientais, em que sejam estas o 

princípio gerador do engajamento da sociedade em ações de proteção, recuperação e 

conservação dos recursos naturais, em especial, dos recursos hídricos em ambientes 

urbanizados. 

 

 

1.2 Objetivos específicos  

 

 

 Historiar a criação do Programa de Revitalização de Nascentes. 

 Descrever a metodologia de intervenção nas áreas de preservação de nascentes em 

ambientes antropizados. 

 Descrever o processo de estruturação do Programa de Educação Ambiental, 

especificamente desenvolvido para dar suporte às intervenções socioambientais 

desencadeadas pelo Programa de Revitalização de Nascentes.  

 Apresentar a sistemática adotada para o desenvolvimento de ações articuladoras, com 

vistas ao envolvimento de diferentes atores sociais no processo. 

 Detalhar as etapas de desenvolvimento do Programa nos seis primeiros anos de 

existência. 
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 Avaliar o desempenho do Programa de Revitalização de Nascentes, tendo como 

referência a situação inicial das áreas, a percepção socioambiental de alunos, 

professores, técnicos e moradores vizinhos e/ou frequentadores das áreas públicas 

onde se desenvolvem os trabalhos de revitalização de nascentes. 

 Verificar desdobramentos, ao longo do período da análise, relacionados à 

implementação do Programa, no que se refere às políticas públicas desenvolvidas pelo 

município. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

Em função do processo histórico de assentamento da sociedade humana no território, 

observa-se que o modo de ocupação, uso do solo e apropriação dos recursos naturais, para as 

mais diferentes finalidades vêm concorrendo para a mudança na paisagem e transformação de 

espaços, originalmente, ocupados por ecossistemas naturais. 

Por outro lado, os processos de industrialização, urbanização e adensamento 

populacional, os sistemas extensivos de produção, o aumento vertiginoso da população 

mundial também exercem forte pressão sobre os recursos naturais. Tais processos, constata-

se, vêm exaurindo esses recursos. Em decorrência, destaca-se a escassez de água em 

diferentes regiões do mundo, situação que, pelas suas implicações, é considerada um desafio à 

humanidade. Concomitantemente, emerge o problema da crescente produção de resíduos 

(sólidos, líquidos, gasosos) que altera a qualidade ambiental, em escalas local ou global, 

desencadeando problemas à sobrevivência humana, à manutenção de todas as formas de vida, 

ao equilíbrio climático planetário, à perda de solo e de sua fertilidade, e à extinção de 

espécies, dentre outros. 

Este cenário exige a adoção de medidas urgentes voltadas à promoção de melhorias 

no socioambiente, visando a recuperar, restaurar e conservar os recursos naturais e a 

qualidade de vida, em sua forma mais abrangente, por meio do envolvimento da sociedade em 

ações integradas e integradoras com tais objetivos. 

Para que isto aconteça, considera-se que será necessário aplicar com ênfase a 

racionalidade humana na condução de formas pautadas nos princípios de sustentabilidade, 

tendo em vista o uso não predatório desses bens. 
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Sob tal perspectiva, esta pesquisa apresenta um estudo cujo objeto é a análise de um 

programa estratégico da Prefeitura Municipal de São José dos Campos voltado para a 

promoção da proteção e conservação dos recursos hídricos. O Programa estrutura-se sobre 

intervenções que também visam a contribuir para a preservação da biodiversidade da Mata 

Atlântica, considerada Reserva da Biosfera (LINO, 2004, p.62-63), sendo este bioma
5
 um dos 

34 Hotspots
6
 de biodiversidade, ou seja, dos mais ricos conjuntos de ecossistemas do planeta 

e mais ameaçados de extinção (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO 

NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE, 2011, p.6; FUNDAÇÃO SOS MATA 

ATLÂNTICA, 2013). 

Salienta-se que esta ação realiza-se em ambiente urbano, em áreas demarcadas que 

sofreram alterações significativas pelo processo de uso e ocupação do solo, em especial, pela 

urbanização. Organiza-se sobre planejamentdo envolvendo a participação da sociedade, por 

meio de um programa de educação ambiental específico voltado para a revitalização de 

nascentes e desenvolvido em instituições de ensino das redes públicas municipal e estadual, 

além de contar com a participação de instituições parceiras dos setores públicos e privados, do 

terceiro setor e, ainda, das comunidades do entorno das áreas públicas onde as nascentes se 

encontram em processo de revitalização. 

Considerando o que dita a Constituição Brasileira (BRASIL, 1988), no Capítulo VI – 

Do Meio Ambiente, Art. 225
7
, a investigação realizada poderá contribuir para o 

aprimoramento das políticas públicas que atuam com a perspectiva de que o “meio ambiente 

se torne ecologicamente equilibrado”, na medida em que analisa criticamente, promove 

reflexões e propõe mecanismos de aperfeiçoamento aos processos socioambientais nela 

analisados. 

                                                           
5
 Para Brasil e Santos (2007), bioma é um “amplo conjunto de ecossistemas, em vasta extensão geográfica, 

abarcando tipos fisionômicos semelhantes de vegetação, definindo, assim, condições ambientais características. 

É a unidade ecológica imediatamente superior ao ecossistema, podendo ser terrestre ou aquático. Um bioma 

abarca o conjunto de seres vivos (fauna, flora e microrganismos) próprios de uma determinada região, em 

condições climáticas, geográficas e históricas semelhantes, apresentando uma diversidade biológica própria.” 
6
 Refere-se ao conceito elaborado pelo Ecólogo Norman Myers, em 1988,  quando procurou identificar as 

regiões que concentravam os mais altos níveis de biodiversidade e onde as ações de conservação seriam mais 

urgentes. Denominou-as Hotspots, que são as áreas prioritárias para conservação. É considerada Hotspot uma 

área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas (não são encontradas em nenhum outro local) de plantas e que 

tenha perdido mais de 3/4 de sua vegetação original (PARQUES NACIONAIS DO BRASIL ART OF 

NATURE, 2013). 
7
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste tópico são apresentadas as bases conceituais que norteiam a pesquisa, 

procurando identificar o estado da arte para o tema do presente estudo. 

 

 

2.1. Ciência ambiental e o desafio à interdisciplinaridade  

 

 

A pesquisa ambiental, reconhecida por muitos autores como interdisciplinar, vem 

sendo chamada a elucidar e propor soluções, de maneira integrada, para as questões que 

envolvem a degradação ambiental, considerada como alteração significativa das condições 

ambientais causadas por processos naturais ou de origem antrópica, e suas consequências 

(JOLLIVET; PAVÊ, 1992; ABRAMOVAY, 2002; NOGAARD, 1992). 

Para Brasil e Santos (2007, p. 174), a degradação ambiental foi colocada nos 

seguintes termos: esgotamento, destruição, redução ou inutilização de um ambiente ou recurso 

ambiental renovável (substância, solo, pastagem, paisagem, espécie da fauna ou da flora, etc.) 

resultante de atividades humanas, devido a sua utilização em ritmo maior do que a reposição 

natural [...]” e de acordo com a Lei Federal n
o
. 6.938/81 é “qualquer alteração adversa ou 

negativa das características do meio ambiente [...] resultado do uso descontrolado dos 

recursos naturais e sempre resulta em efeitos prejudiciais à manutenção da vida”. 

Como um campo novo, a ciência ambiental enfrenta uma “ambição epistemológica e 

metodológica cuja consistência ainda precisa ser posta à prova” (ABRAMOVAY, 2002. p.7).  

Ainda que obscuro o caminho, é preciso avançar nas pesquisas visando à 

interdisciplinaridade, haja vista que os problemas ambientais tais como poluição, escassez de 

recursos naturais, perda de biodiversidade, agravamento do efeito estufa, perda de solo e de 

sua fertilidade, assoreamento de cursos d’água e as possíveis soluções para estes e outros não 

mencionados, envolvem conceitos, metodologias e tecnologias de múltiplas disciplinas, 

devido a sua complexidade (BARBI, 2008).  
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Dotados desse entendimento, Jollivet e Pavê (op. cit., p.72) procuram estabelecer 

relações e definir métodos para o enfrentamento dos conflitos que envolvem a 

interdisciplinaridade, no qual enfatizam:  

 

[...] que o esforço desenvolvido no sentido de se considerar os problemas 

ambientais de uma perspectiva planetária poderia dotar o conjunto das atividades de 

pesquisa de um mecanismo integrador, possibilitando organizar as pesquisas sobre 

meio ambiente
8
 como um campo de pesquisa próprio.  

 

 Corroborando com a perspectiva do ambiente planetário, em que se evidencia um 

processo de deterioração ambiental acelerado, as preocupações envolvem problemas de toda 

ordem, desde a conservação da diversidade biológica, como trunfo para o processo de 

desenvolvimento à manutenção da própria vida no planeta (GARRIDO, 2007; 

ABRAMOVAY, 2002). E que o equilíbrio no ambiente planetário resulta de processos 

dinâmicos de interação entre os fatores físicos, químicos, biológicos - incluindo o 

humano/social, climatológicos e demais condições que possibilitam a existência da vida na 

Terra (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005; TUNDISI, 2011; GUEDES; 

SEEHUSEN, 2011). 

Há, ainda, a situação do possível esgotamento dos recursos naturais não renováveis, 

especialmente os combustíveis fósseis. Deles dependem, em quase sua totalidade, os setores 

produtivos. Face à elevação na emissão e concentração de gases de efeito estufa na atmosfera 

em seus processos, que contribuem para o agravamento do aquecimento global e mudanças 

climáticas, os referidos setores têm sido pressionados a reduzir suas emissões ou buscar 

alternativas que aperfeiçoem seus processos e/ou substituam a matriz energética por outra 

renovável e menos poluidora, visando cumprir os pressupostos do Protocolo de Quioto
9
, de 

dezembro de 1997. O que implicaria em desacelerar o crescimento econômico dos grandes 

países industrializados. Talvez essa seja a situação mais conflituosa da crise ambiental 

                                                           
8
 Conjunto de todas as condições físicas, químicas e biológicas que cerca e afeta a existênca, o desenvolvimento 

e o bem-estar de um ser vivo ou de uma comunidade (BRASIL; SANTOS, 2007. p. 354-355). Considerando 

Vieira (1993), esse conjunto acima descrito “associado a um conjunto de fatores socioculturais, suscetíveis de 

afetar (direta ou indiretamente, a curto, médio ou longo prazos) os seres vivos e as atividades humanas na 

ecosfera”. 

 
9
 Foi na Conferência realizada em Quioto, Japão em dezembro de 1997, que diante de cerca de 10.000 

delegados, observadores e jornalistas participaram desse evento de alto nível realizado em Quioto, Japão, em 

dezembro de 1997. A conferência culminou na decisão por consenso de adotar-se um Protocolo segundo o qual 

os países industrializados reduziriam suas emissões combinadas de gases de efeito estufa em pelo menos 5% em 

relação aos níveis de 1990 até o período entre 2008 e 2012. Esse compromisso, com vinculação legal, promete 

produzir uma reversão da tendência histórica de crescimento das emissões iniciadas nesses países há cerca de 

150 anos (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2011). 
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mundial. Para Capra (2002, p. 167) o capitalismo global, em sua forma atual, é 

manifestamente insustentável e teria de ser reestruturado desde as bases. 

 

[...] o principal desafio deste novo século – para cientistas sociais, os cientistas da 

natureza e todas as pessoas – será a construção de comunidades ecologicamente 

sustentáveis, organizadas de tal modo que suas tecnologias e instituições sociais – 

suas estruturas materiais e sociais – não prejudiquem a capacidade intrínseca da 

natureza sustentar a vida (CAPRA, 2002, p.17). 

 

Ignacy Sachs (2008), em palestra proferida a alunos de graduação e pós-graduação 

na Unicamp, ao abordar as questões que envolvem os desafios da sociedade no Terceiro 

Milênio, destacou a necessidade de se criar um novo modelo de desenvolvimento, visando 

solucionar o que considera “os três maiores desafios do século XXI: as mudanças climáticas; 

as desigualdades sociais e os problemas urbanos” e que estes devem ser tratados 

simultaneamente (informação verbal)
10

.  

Dentre as muitas situações que impelem a comunidade científica a desenvolver 

pesquisas e estudos, com vistas à interdisciplinaridade e à solução da crise ambiental 

estabelecida, estão também os problemas relacionados à gestão dos recursos renováveis, aos 

usos da energia nuclear, à evolução do clima, aos riscos de desastres naturais, à fome no 

mundo, às epidemias, ao habitat e ambiente urbano, à diversidade de culturas humanas e à 

conservação do patrimônio cultural, e outros, que emergem na sociedade exigindo atenção e 

providências, em diferentes escalas, por todos os seus segmentos (LEFF, 2006; JOLLIVET; 

PAVÊ, 1992; NORGAARD,1992). 

A compreensão da importância da manutenção do equilíbrio planetário é descrita em 

estudos como o Millennium Ecosystem Assessment (2005), onde é destacada a função dos 

ecossistemas como responsáveis pelo provimento de serviços, tais como: abastecimento, 

regulação, suporte, fornecimento de água, controle de secas, inundações e doenças, dentre 

muitos outros benefícios. E para assegurar que o desenvolvimento da sociedade não ponha em 

risco o funcionamento sistêmico dos ecossistemas, será preciso encontrar meios de responder 

às questões já conhecidas e prever cenários futuros, numa perspectiva de sustentabilidade 

planetária.  

Para Abramovay (2002, p. 7), os estudos sobre meio ambiente têm o “condão” para 

congregar diferentes disciplinas, organizadas em grandes programas científicos “[...] voltados, 

por exemplo, ao estudo do aquecimento global, das ameaças à biodiversidade, da 
                                                           
10

 Informação de Ignacy Sachs em sua palestra “A grande transição: rumo às biocivilizações do futuro”, 

promovida pelo Instituto de Economia e pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, da Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP, em 22 de outubro de 2008.  
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desertificação [...]”. Cita esse mesmo autor, que o Centre National de La Recherche 

Scientifique (CNRS), da França, pretende aumentar a interdisciplinaridade em suas pesquisas, 

o que de certa forma vem se delineando como um processo em expansão em outras 

universidades e centros de pesquisa no mundo.  

Hoje, já bastante divulgados os problemas ambientais decorrentes do modelo de 

desenvolvimento da sociedade ao longo de sua história e, sobretudo, após o advento da 

industrialização, no século XVIII, é sabido que as soluções deverão constituir medidas 

sinérgicas, envolvendo os setores públicos, sobretudo por meio de políticas públicas, os 

setores de produção e a sociedade civil, onde se insere a comunidade científica.  

Nesse sentido, a evolução de novas tecnologias, aliadas aos conhecimentos teórico-

práticos, proporciona aos pesquisadores outras ferramentas que os auxiliam a compreender 

melhor muitos fenômenos.  

A exemplo disto, os avanços bastante significativos no campo do conhecimento, tem 

a seu dispor equipamentos e programas de informática, que possibilitam a obtenção de 

informações em tempo real, através de meios de comunicação via satélite. Dessa forma é 

possível, dentre muitas coisas, criar bancos de dados que podem ser compartilhados, a realizar 

videoconferências que reúne, virtualmente, pessoas de qualquer lugar do planeta, obter dados 

e informações sobre eventos críticos e catástrofes naturais, o acesso à Internet, a comunicação 

via telefonia celular, etc. Hoje é possível, inclusive, “viajar” pela superfície da Terra através 

de imagens computadorizadas, como as do Google Earth
11

. 

Assim, o desenvolvimento do conhecimento que envolve as geotecnologias, amplia a 

capacidade de gerar informações multitemporais sobre a superfície terrestre e, dessa maneira, 

dá condições de que estudos possam se realizar numa perspectiva de análise dos fenômenos 

socioespaciais. 

A partir do geoprocessamento, que é o conjunto de tecnologias voltadas à coleta e ao 

tratamento de informações espaciais com objetivos específicos, cujas atividades são 

executadas por sistemas específicos mais comumente chamados de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) que processa dados gráficos e não gráficos (alfanuméricos) com ênfase a 

análises espaciais e modelagens de superfícies: 

 

Tem como característica fundamental a capacidade de armazenar, recuperar e 

analisar mapas num ambiente computacional, com possibilidades de: integrar numa 

única base de dados, informações espaciais, por exemplo, dados cartográficos, 

                                                           
11

 O Google Earth é um programa de computador que permite viajar pelo mundo por meio de um globo virtual, 

onde se pode visualizar imagens, mapas, terrenos, construções em 3D, via satélite (GOOGLE EARTH, 2011). 
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cadastrais, imagens de satélite entre outros; combinar várias informações para gerar 

mapeamentos; consultar, recuperar, visualizar e atualizar o conteúdo da base de 

dados (CÂMARA, 1993, p.15). 

 

Compreendidos como recursos facilitadores da compreensão, estes recursos devem 

ser incorporados aos processos de planejamento e gestão ambientais, inclusive aos 

educacionais, em todos os níveis.  

Florenzano e Santos (2001) argumentam em favor do uso de imagens de satélite 

como recurso didático, que à época eram pouco exploradas na educação escolar. Com a 

popularização dos recursos tecnológicos e a inclusão digital nas escolas brasileiras, a 

tendência é que as experiências com geoprocessamento no campo educacional aumentem. 

Podendo o recurso tanto ser objeto de pesquisa em aprendizagem (ARAÚJO; ARANTES; 

FONSECA FILHO, 2009) como instrumento facilitador deste processo (CHAVES; LOCH, 

2007; SANTOS; MEURER; ATANÁZIO, 2009).  

Pinheiro e Navarro (2001), Forte et al. (2003), Almeida e Chaves (2009), apresentam 

trabalhos de educação ambiental associados à utilização do geoprocessamento, em que se 

verificam abordagens integradas de diversos aspectos, onde as realidades social, econômica, 

ambiental, podem ser identificadas no território, permitindo ao educando inferir sobre os 

processos a partir da análise dos produtos gerados por pelos SIG (carta-imagem, mapa, 

fotografia aérea e outros).  

Dessa maneira, o indivíduo pode não só identificar como acompanhar os processos 

de transformação, em diferentes escalas espaços-temporais, do uso e ocupação do solo, das 

alterações na paisagem, sejam elas promovidas por ações antrópicas ou não, ou por eventos 

climáticos, verificar aumento ou diminuição da cobertura vegetal natural das terras, dentre 

outros usos possíveis. 

 

 

2.2 Recursos hídricos: desafios para uma gestão sustentável 

 

 

Já é bastante difundida, estudada e conhecida a problemática da água como recurso 

natural renovável, não obstante com capacidade finita no que tange a sua capacidade de dar 

suporte ao atual sistema de desenvolvimento da sociedade e entendida como uma situação de 

crise mundial, esforços estão sendo empreendidos a fim de pactuar condutas e ações em prol 
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da manutenção da vida na Terra, que passa necessariamente pela proteção, preservação e 

conservação do recurso hídrico. 

Nesse sentido, documentos importantes foram “tecidos” por representantes de 

nações, instituições governamentais e não governamentais em nível mundial, tais como 

Relatório de Brundtland (1987), Agenda 21 (1992), o Protocolo de Quioto (1997), a Carta da 

Terra (2000) que objetivam influenciar os povos para as mudanças necessárias, a fim de que a 

sociedade se transforme para a alcançar o desenvolvimento sustentável. 

 

O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades. Ele contém dois conceitos-chave: 1 – o conceito de “necessidades”, 

sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do mundo, que devem receber a 

máxima prioridade; 2 – a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da 

organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades 

presentes e futuras (BRUNDTLAND, 1987). 

  

 A situação da iminente escassez dos recursos hídricos é atribuída ao aumento da 

demanda, da complexidade que envolve seus usos múltiplos que produzem a degradação e a 

poluição das águas, além da diminuição de sua qualidade e quantidade (TUNDISI, 2011; SÃO 

PAULO, 1999). 

 A crise anunciada pela escassez hídrica atingiria não somente a sociedade humana, 

mas também o equilíbrio ecossistêmico como um todo. O comprometimento das condições de 

manutenção de processos biológicos, de regulação e provimento que estão sendo postos em 

risco pelos processos de degradação ocorridos nas últimas décadas. “Os volumes disponíveis 

de água e os efeitos dos usos múltiplos apontam para uma crise sem precedentes na história da 

humanidade. Essa crise põe em risco a sobrevivência das espécies, inclusive da espécie 

humana.” (TUNDISI, 2011, p.25). 

Talvez possa parecer um contrassenso cogitar escassez hídrica no Brasil uma vez que 

o país tem posição privilegiada no mundo em relação à disponibilidade hídrica. Segundo GEO 

Brasil: recursos hídricos – resumo executivo (2007, p. 19), em função do clima e do regime de 

chuvas, com exceção às nascentes do rio Amazonas que se originam a partir do derretimento 

das geleiras andinas, o país possui uma rica rede hidrográfica, em extensão e volume de água 

que em termos de distribuição média per capta gira em torno de 33 mil metros cúbicos por 

habitante por ano (m
3
/hab/ano), volume este considerado 19 vezes superior ao estabelecido 

pela ONU de 1.700 m
3
/hab/ano, abaixo do qual considera-se o país em situação de estresse 

hídrico. A distribuição da água no Planeta não é homogênea (TUNDISI, 2011, p. 32). 
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A Figura 1 apresenta os dados de distribuição da água doce superficial no mundo, 

considerando que o volume de água do Brasil perfaz 12% dos 46% do percentual das 

Américas. 

 

 
Figura 1 - Gráfico representativo da distribuição da água doce superficial no mundo. 

Fonte: adaptado de GEO Brasil (2007, p.20). 

 

Entretanto, a distribuição dos recursos hídricos no território, aliada à densidade 

populacional variável não garantem segurança hídrica em todas as regiões brasileiras, haja 

vista a disponibilidade hídrica superficial registrada na região hidrográfica Amazônica ser de 

132 mil m
3
/s, enquanto na região Parnaíba a vazão atinge 753 m

3
/s. Da mesma maneira a 

densidade populacional contribui para o cenário de escassez nos grandes centros urbanos em 

que o maior índice é na região Atlântico Sudeste com 118 habitantes por km
2 

em contraponto 

aos 2 habitantes por km
2 

da região Amazônica (GEO BRASIL, 2007, p.22). 

 

Como resultado das desigualdades sociais e regionais, da pressão antrópica e da 

expansão das atividades industriais, rios, riachos, canais e lagoas foram assoreados, 

aterrados e desviados abusivamente, e até mesmo canalizados; suas margens foram 

ocupadas, as matas ciliares e áreas de acumulação suprimidas. Imensas quantidades 

de lixo acumulam-se no seu interior e nas encostas desmatadas, sujeitas à erosão. 

Regiões no passado alagadiças, com pântanos, mangues, brejos ou várzeas foram, 

primeiro, aterradas e, depois, impermeabilizadas e edificadas (MACHADO, 2003, p. 

123).  

 

No que diz respeito à pressão antrópica sobre os recursos hídricos é interessante 

destacar que o processo histórico da urbanização atrelado ao da industrialização concorreram 

para o cenário atual de degradação. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo 
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publicou, em 1999, um livro que procurava resgatar um pouco do histórico da maneira como 

o homem se apropriou do território e explorou a água, num recorte temporal datado a partir do 

final do século XIX. Constata-se que a água está “minguando”, os rios poluídos e assoreados 

como consequência do jeito pelo qual a sociedade se relaciona com este recurso, num 

ambiente em processo de completa alteração (as cidades) e que fez o homem se distanciar do 

contato com o outrora natural para ele. 

 

Esquecemos que os córregos, as fontes e as cachoeiras, assim como as árvores e os 

animais fazem parte do nosso meio, inserem-se em nosso cotidiano e são 

protagonistas de nossa história. [...] Colonos, fazendeiros, moradores e 

empreendedores urbanos sempre deram as costas aos córregos aos quais destinavam 

o lixo e o esgoto de suas habitações. Em contrapartida, várzeas, bicas e chafarizes 

foram os espaços de uso coletivo preferidos como pontos de encontro (SÃO 

PAULO, 1999, p.6). 

 

Uma relação ambígua se estabeleceu entre o homem e o ambiente natural, mais 

especialmente com a água que, a partir de dado momento, deixou de ter valor como elemento 

essencial à vida e ganhou o status de recurso (hídrico) uma vez que também é essencial a 

todos os processos de produção e reprodução da sociedade. “A apropriação da água para 

atingir um fim nas atividades econômicas e no trabalho envolve sua transformação em bem 

econômico, que passa a ser considerado como recurso hídrico (SÃO PAULO, 2011, p. 30)”. 

Diante desse conflito, a sociedade precisou encontrar meios de atender as suas 

necessidades, equacionando os usos múltiplos da água. 

No Brasil, o primeiro instrumento legal criado para balizar as condutas foi o Código 

de Águas, Decreto 24.643 de 10 de junho de 1934, legislação referente aos recursos hídricos, 

que regulamentava o uso das águas. De acordo com esse Código, as águas eram classificadas 

em: águas públicas, águas comuns e águas particulares. Quanto ao aproveitamento das águas 

o Código assegurava, em seus Artigos 34 e 35, o uso gratuito de qualquer corrente ou 

nascente de água, para as primeiras necessidades da vida, e previa ainda sanções aos que 

poluíssem os corpos d’água (Artigos 109 a 112); entretanto os critérios não estavam bem 

estabelecidos, portanto os problemas de poluição hídrica eram tratados com pouco rigor. 

Em 1940, a penalização criminal por poluição de recursos hídricos foi instituída pelo 

Código Penal e, em 1965, o Governo Federal instituiu o Código Florestal (Lei Federal nº 

4.771) que introduzia novos ordenamentos referentes ao meio ambiente, prevendo, ainda, 

sanções mais rígidas através de dispositivos reguladores e punitivos sobre poluição hídrica e 

supressão de vegetação arbórea (KOZMA, 1994). 
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Segundo Porto e Porto (2008, p. 43-44), na década de 1970, o aumento da 

complexidade dos problemas relacionados ao uso da água fez nascer um acordo entre o 

Ministério das Minas e Energia e o governo do Estado de São Paulo para a melhoria das 

condições sanitárias das bacias do Alto Tietê e Cubatão. Graças ao sucesso da referida 

experiência, surgiu o primeiro Comitê de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas que, 

posteriormente, originou comitês em diversas bacias hidrográficas, inclusive o do Paraíba do 

Sul.  

Ao final da década de 1970 (BRASIL, 1995), aconteceu a primeira iniciativa 

governamental interestadual para a gestão
12

 dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul: a criação do Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul (CEEIVAP); com a instituição do Conselho de Desenvolvimento 

Integrado do Vale do Paraíba – CODIVAP, realiza-se um estudo para o trecho paulista da 

região do Vale do Paraíba, publicado em 1972, a fim de promover o seu desenvolvimento 

fixando diretrizes que subsidiassem a programação sistemática de um planejamento para o 

desenvolvimento integrado. 

O marco legal que trouxe um avanço significativo à gestão de recursos hídricos, no 

Brasil, ocorreu com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. O Artigo 21, Inciso XIX, da Constituição Federal de 1988, estabeleceu a competência 

da União para instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 

critérios de outorga de direitos de seu uso. Naquele período, diversas experiências 

aconteceram, no país, baseadas na gestão de bacias hidrográficas e movimentos pioneiros da 

sociedade. Antecipando-se à ação do Governo Federal para a gestão de recursos hídricos, em 

1989, a Constituição do Estado de São Paulo traz, no capítulo sobre meio ambiente, uma 

seção exclusiva para o tema, já prevendo a instituição de um sistema integrado de 

gerenciamento de recursos hídricos (SÃO PAULO/SMA, 2004, p. 35). Como o caso da 

criação, no Estado de São Paulo, do Consórcio Intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba e 

Capivari, em 1989. 

Em 1990, São Paulo estruturou seu Plano de Recursos Hídricos e, seis anos antes da 

instituição da Lei das Águas (Lei Federal nº 9433/97), promulgou a Lei nº. 7.663, de 30 de 

dezembro de 1991, que estabelecia a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema 

Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos. 

                                                           
12

 A gestão de recursos hídricos pode ser entendida como um processo interinstitucional e multidisciplinar de 

planejamento e administração que objetiva a proteção, conservação, recuperação, o uso múltiplo e racional dos 

recursos hídricos (ASSIS, 2002).  
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Várias experiências baseadas na gestão de bacias hidrográficas surgem na década de 

1980. [...] Surgem os Comitês das Bacias Sinos e Gravataí, afluentes do Guaíba no 

Estado do Rio Grande do Sul, que se constituem iniciativas pioneiras por teerem 

surgido da própria comunidade das bacias hidrográficas [...] (Porto e Porto, 2008, 44 

p.) 

 

As questões envolvendo os recursos hídricos fizeram com que o assunto ganhasse 

força na sociedade que, organizada, promoveu eventos importantes, produzindo documentos 

como as Cartas de Salvador, em 1987 e a de Foz do Iguaçu, em 1989, que norteariam a 

estruturação da Política Nacional de Recursos Hídricos e seu Sistema de Gerenciamento.  

Na região do Paraíba do Sul, o Decreto Federal nº. 1.842/96 criou o Comitê para 

Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), abrangendo os Estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Foi necessário, por terem alguns comitês de bacias hidrográficas já se formando, 

estabelecer mecanismos de regulamentação do sistema que emergia e também definir a 

política de recursos hídricos em nível nacional. Assim, em 1997, foi sancionada a Lei Federal 

nº 9.433, que criou a Política de Gerenciamento de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A partir de então, o Brasil passou a ter os instrumentos legais e institucionais 

necessários ao ordenamento das questões referentes à disponibilidade e ao uso sustentável de 

suas águas (MACHADO, 2003, p. 123-124).  

Para que a Política e o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos se 

efetivassem, foram definidos pela Lei Federal nº 9433/97 os fundamentos e objetivos da 

Política, as diretrizes gerais de ação para sua implementação e seus instrumentos (Artigos 1º. 

ao 5º. e seus respectivos incisos), com os quais se estabelece a gestão descentralizada e 

participativa dos recursos hídricos em nível nacional, guardadas as peculiaridades que possam 

existir nas esferas federal e estadual, conforme legislação estabelecida nesses níveis político-

administrativos. 

A gestão de fato se operacionalizou a partir da Lei nº 9.984 de 17 de julho de 2000, 

que criou a Agência Nacional de Águas (ANA), o órgão gestor dos recursos hídricos de 

domínio da União, podendo atuar através da delegação da função a outra entidade indicada 

por um ou mais comitês de bacias hidrográficas e aprovada pelo Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH). O mecanismo é semelhante em bacias hidrográficas de domínio 

dos Estados e, no entanto, a operacionalização do Sistema depende da legislação vigente em 

cada Unidade da Federação que poderá definir a execução de sua Política de Recursos 

http://www.ceivap.org.br/downloads2010/dec1842.pdf
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Hídricos em outras bases, como no caso do Estado de São Paulo que a atribuiu à Secretaria 

Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos. 

Outro ponto importante a se destacar é a composição dos comitês de bacias 

hidrográficas. São constituídos por representantes dos poderes públicos (Federal, Estadual e 

Municipal), usuários e organizações da sociedade civil com importante atuação para a 

conservação, preservação e recuperação da qualidade das águas numa bacia hidrográfica (Lei 

Federal nº. 9433/97). 

Dessa forma, as decisões relativas à gestão dos recursos hídricos ocorrem por decisão 

pactuada desse colegiado, conforme descrito anteriormente, descentralizando assim as ações e 

promovendo a gestão participativa. 

Para tanto, foram previstos e aprovados os seguintes instrumentos no Artigo 5º da 

Lei nº 9433/97: os Planos de Recursos Hídricos; o enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo os usos preponderantes da água; a outorga dos direitos de uso de recursos 

hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos; a compensação a municípios; e, o Sistema 

de Informações sobre Recursos Hídricos. Destacam-se, no contexto deste estudo dois deles: 

A.  o Plano de Recursos Hídricos que, como plano diretor, orienta a implantação das 

políticas e o gerenciamento dos recursos hídricos. De acordo com sua 

abrangência, pode ser Nacional, Estadual ou de Bacias Hidrográficas (BRASIL, 

2011, p. 11; SÃO PAULO/SMA, 2004, p.39). O documento é organizado numa 

perspectiva de diagnóstico, prognóstico e previsão de cenários futuros, em que são 

consideradas as ações (programas e projetos) definidas pelo comitê para atingir 

determinado nível de qualidade dos recursos hídricos em sua área de atuação, 

mediante investimento dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água 

na bacia hidrográfica; 

B. a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, pois, com este instrumento a água 

passou a ser considerada um recurso natural dotado de valor econômico, e nele 

está contido, implicitamente, o alerta para que seu uso seja racional. Observa-se, 

atualmente, a crescente demanda pelos recursos hídricos numa relação inversa aos 

quesitos qualidade e quantidade, e isto aponta para o acirramento da crise de 

oferta e procura desse recurso.  

Isto posto, verifica-se que há nesses dois instrumentos, assim como, no sistema de 

gestão de recursos hídricos elementos que podem ser acessados pela sociedade para corrigir, 

minimizar ou evitar problemas e situações de agravamento das perdas qualiquantitativas dos 

recursos hídricos.  
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A título de exemplo, serão abordadas as orientações do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos – PNRH Prioridades 2012-2015, Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) 

2012-1015, para o Estado de São Paulo, e algumas decisões de comitês de bacias 

hidrográficas que podem ter rebatimentos na região de interesse no presente estudo. 

É possível identificar similaridades entre os Planos Nacional, Estadual (São Paulo) e 

das Bacias Hidrográficas e o Programa de Revitalização de Nascentes de São José dos 

Campos, demonstrando o alinhamento entre as políticas públicas. 

O PNRH - Prioridades 2012-2015 apresenta uma estrutura programática que 

estabelece quatro Componentes e treze Programas. O Componente de Desenvolvimento da 

Gestão Integrada dos Recursos Hídricos no Brasil apresenta sete Programas, dos quais são 

destacados: 

 

Programa IV - Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão 

de Informações em GIRH. O Programa IV tem elevada importância para o alcance 

dos objetivos finalísticos do PNRH, situando-se estrategicamente de forma 

transversal a todos os demais programas, promovendo interação dos atores sociais 

com o Plano, conforme definido na estrutura lógica do PNRH. É composto pelos 

subprogramas de consolidação de conhecimento, inclusive os conhecimentos 

tradicionais, e de avanços tecnológicos em gestão de recursos hídricos (IV.1), de 

educação, especialmente a ambiental, para a gestão integrada de recursos hídricos 

(IV.2) e de comunicação e difusão de informações em gestão integrada de recursos 

hídricos (IV.3). [...] Programa VI - Programa de Usos Múltiplos e Gestão Integrada 

de Recursos Hídricos A implementação do Programa VI apresentou uma execução 

abaixo do esperado em 2008 e 2009. Contudo, o subprograma de conservação de 

solos e água atendeu às expectativas do PNRH. [...] a criação do programa Bolsa 

Verde no estado de Minas Gerais e significativos avanços no programa Produtor de 

Água (BRASIL, 2011, p. 17). 

  

A Política Nacional de Recursos Hídricos e o Plano Nacional de Recursos Hídricos 

orientam os comitês de bacias hidrográficas que, dentre outras, têm por competências aprovar 

o seu próprio Plano de Recursos Hídricos e acompanhar sua execução (Lei n º. 9433/97).  

Da mesma forma por que o Plano Nacional, o Plano Estadual de Recursos Hídricos 

(2012-2015) organiza-se por Área Temática. Nas quais são explicitados os Componentes 

Estratégicos, desses são de interesse “Conservação e recuperação dos recursos hídricos” (4) e 

“Desenvolvimento tecnológico, capacitação, educação ambiental, comunicação e difusão de 

informação de recursos hídricos” (5). Assim, tem-se: 

 

[...] 4.2 Proteger, conservar e recuperar mananciais;  

4.3 Revitalização de bacias hidrográficas; 

4.4 Promover a realização de serviços ambientais para proteção das águas; 

5.1 Promover a educação ambientral como estratégia para a gestão de recursos 

hídricos; [...] (SÃO PAULO, 2013. p. 161) 



40 

 

 

Cada um desses subcomponentes se subdividem, por sua vez, especificando as ações 

e respectivas metas, como por exemplo, 

 

Componentes específicos - 4.4.1.3: efetuar pagamentos a proprietários rurais 

mediante a execução de ações para a proteção e recuperação de nascentes. Metas: 

implantar a fase piloto do projeto em parceria com 21 prefeituras (uma por UGRHI) 

(SÃO PAULO, 2013, p. 167). 

 

Seguindo os mesmos princípios, têm nos níveis de bacias hidrográficas os 

rebatimentos das políticas federal e estadual que se manifestam nos Planos de Bacias. É neles 

que estão definidos os programas de ação, subdivididos, variando apenas as nomenclaturas.  

As definições desses programas ocorrem através de decisões pactuadas, 

compartilhadas pelo colegiado que define como, onde, quanto e em quanto tempo irá aplicar 

os recursos da cobrança pelo uso da água nos Programas que estabeleceu em seu Plano de 

Bacia.  

Para ilustrar, são apresentadas, na Tabela 1, algumas ações que têm sintonia com os 

Programas dos Planos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos apresentados, concretizadas 

ao nível de bacia hidrográfica:  
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Tabela 1 - Definição de investimentos dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água. 

Instituição Projeto Instrumento Valor Destinado 

(R$) 

CEIVAP 

 

Deliberação Normativa n
o
. 

199/2012: instituiu o Plano de 

Aplicação Plurianual - PAP 2013 a 

2016 
 

- 

Programa de Educação 

Ambiental e Programa de 

Mobilização Social  

1.500.000,00 

1.200.000,00  

Recuperação e Proteção de 

Áreas de Preservação 

Permanente 

- 4.500.000,00 

 

Incentivo à sustentabilidade 

no uso do solo (inclui PSA) 
- 4.150.000,00 

 

CBH-PS 

 

Plano de Bacia 2012-2013 

 

Desenvolver  projetos de 

recuperação de  APP na 

URGHI 02 

  

2.000.000,00 

Diagnosticar a situação das 

nascentes na URGHI 02 

  
1.000.000,00 

 

Recuperar áreas de mata 

ciliar e nascentes, de forma 

associada a ações de 

educação ambiental. 

 

20.000.000,00 

 

Estabelecer estratégias para 

estimular a iniciativa 

privada e o Poder Público a 

recuperar áreas de APP. 

  

50.000,00 

 

Criar programa de educação 

ambiental voltado para 

recursos hídricos e meio 

ambiente 

  

150.000,00 

 

Fonte: CEIVAP, 2012; Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul: Trecho do Estado de São Paulo 

(UGRHI 02) 2012. 

 

 Em geral, as iniciativas acima listadas possuem expressivo caráter de articulação e 

mobilização da sociedade, característica fundamental dos comitês de bacias. São frequentes, 

nesses arranjos, a participação integrada de instituições públicas, privadas e do terceiro setor, 

incluindo indivíduos das comunidades envolvidas. 

No entanto, a complexidade do sistema aliada à cultura pouco desenvolvida na 

sociedade brasileira para atuar em processos de gestão participativa e descentralizada, podem 
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se tornar empecilhos ao que o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nas diferentes 

escalas, almeja. São aspectos passíveis de refletir negativamente nos resultados esperados e na 

eficácia do processo de gestão das águas como um todo. 

  

 

2.2.1 Um olhar sobre a Política Pública para Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 

 

 

 No sentido de preservação dos recursos hídricos, mobilização social e educação 

ambiental, algumas iniciativas bem-sucedidas estão em curso, sendo as políticas de 

Pagamentos por Serviços Ambientais
13

 (PSA) uma das que têm sido apontadas ao redor do 

mundo como uma opção viável (SANTOS et al., 2012, p.17). 

Uma das primeiras a ganhar notoriedade foi a experiência de Nova Iorque, quando a 

cidade se deparou com o dilema para atender aos padrões de qualidade Safe Drinking Water 

Act (Lei da Água Potável) dos Estados Unidos. Havia duas estratégias sendo cogitadas 

naquele momento: incrementar o tratamento intensivo, o que demandaria investimentos em 

infraestrutura de saneamento, ou proteger os mananciais, melhorando a qualidade da água que 

chegava à cidade (PEDROSA, 2012, p. 37). Optou-se então pela segunda. 

Implementou-se o pagamento por serviços ambientais (PSA) junto aos proprietários 

de terras e produtores do vilarejo de Catskill
14

, situada numa região de relevo montanhoso, a 

1.200 m de altitude e aproximadamente 200 km de Nova Iorque, onde estão inúmeras 

nascentes formadoras de riachos, ribeirões, córregos que dão origem ao manancial de 

abastecimento deste que é um dos maiores centros urbanos do mundo. Muitas nascentes já 

estavam protegidas desde 1904, quando foi criado o Parque de Catskill com a finalidade de 

proteção dos recursos hídricos, no entanto, os usos do solo, expansão dos núcleos urbanos 

naquela área estavam contribuindo para o aumento da poluição dos corpos d’água (GLOBO 

RURAL, 2008).  

 O PSA, quando focado em água, baseia-se num conjunto de ações articuladas e 

articuladoras, nos campos sociopolítico, econômico e ambiental, com vistas à promoção da 

conservação, preservação e proteção dos recursos hídricos que, em última instância, 

                                                           
13

 PSA pode ser definido como uma transação voluntária, na qual um serviço ambiental bem definido, ou um uso 

da terra que possa assegurar este serviço, é adquirido por, pelo menos,  um comprador de no mínimo, um 

provedor, sob a condição de que ele garanta a provisão do serviço (condicionalidade) (WUNDER, 2005, In: 

GUEDES; SEEHUSEN, 2011, p. 16)” 
14

 A cidade de Catskill fica no  Condado de Greene, Estado de Nova York, Estados Unidos (CATSKILL, 2013).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Greene_(Nova_Iorque)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York_(Estado)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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proporciona regularidade e disponibilidade de água em maior quantidade e com qualidade 

adequada aos usos múltiplos, incluindo o consumo humano (SANTOS et al., 2012; TNC, 

2011; BRASIL, 2013). 

 Aspecto de fundamental importância é o socioeconômico porque, além de ser um 

instrumento para a gestão ambiental, gera novas fontes de renda. Esta possibilidade de 

geração de emprego e renda na zona rural contribui para a fixação e retorno do homem ao 

campo. Por essas razões, o PSA tem se mostrado uma política atraente e que vem crescendo 

no Brasil, acompanhando uma tendência mundial para a proteção e conservação dos recursos 

hídricos. “Sendo este o serviço ambiental mais tangível nos níveis local e regional, a 

sociedade já sente hoje o risco relacionado à sua escassez” (GUEDES; SEEHUSEN, 2011, p. 

229). 

 

O Programa Produtor de Água criado pela Agência Nacional de Águas (ANA), em 

2001 foi o primeiro programa no Brasil a utilizar o PSA como ferramenta para 

reverter à situação atual de degradação de muitas bacias hidrográficas no País. O 

programa apoia projetos que propiciem a manutenção ou melhoria da qualidade e da 

quantidade de água em bacias hidrográficas de importância estratégica para o País. 

Para tanto, prevê suporte técnico e financeiro à execução de ações de conservação 

do solo visando reduzir a erosão e o assoreamento de mananciais no meio rural, tais 

como: a construção de terraços e de bacias de infiltração, a  readequação de estradas 

vicinais, a recuperação e a proteção de nascentes, o reflorestamento de APP e 

Reservas Legais, a agricultura sustentável, o saneamento ambiental, entre outros. 

[...] (BRASIL, 2013). 
 

 

O referido programa da ANA é voltado à redução da erosão e do assoreamento dos 

mananciais nas áreas rurais. Viabiliza-se pela adesão voluntária dos proprietários e produtores 

rurais que recebem apoio técnico e financeiro para executarem ações de conservação da água 

e do solo, por meio de técnicas de: construção de terraços e bacias de infiltração; readequação 

de estradas vicinais; recuperação e proteção de nascentes; reflorestamento de áreas de 

proteção permanente e reserva legal; saneamento ambiental, dentre outras. Faz parte dessa 

política o pagamento de incentivos financeiros aos produtores rurais que, comprovadamente, 

contribuem para a proteção e recuperação de mananciais, gerando benefícios para a bacia e a 

população (BRASIL, 2013). 

 Em 2011, no Programa Produtor de Água da ANA existiam 12 projetos de PSA em 

curso no Brasil, que seriam: Ribeirão das Posses e Salto em Extrema (MG); Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, em Joanópolis e Nazaré Paulista (SP); Pipiripau, em Brasília (DF); Rios 

Benevente e Guandu (ES); Rio Guandu (RJ); Camboriú, em Camboriú e Balneário de 

Camboriú (SC); Ribeirão João Leite (GO); Rio Macaé, em Nova Friburgo (RJ); Oásis em 
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Apucarana (PR); APA do Guariroba, em Campo Grande (MS); Córrego Feio, em 

Patrocínio(MG); e, Ribeirão Guaratinguetá, em Guaratinguetá (SP) (GUEDES; SEEHUSEN, 

2011, p. 229). 

 

 

2.2.2 Proteção dos recursos hídricos: práticas para revitalização de nascentes urbanas  

 

 

Considera-se nascente o afloramento do lençol freático que vai dar origem a uma 

fonte de acúmulo de água (represa), ou a cursos d’água (regatos, ribeirões e rios) 

(CALHEIROS, 2012; SÃO PAULO, 2006; SÃO PAULO, 2009). Quando determinada área é 

desenvolvida para uso humano, muitos sistemas que retêm a água do ciclo hidrológico são 

removidos. Há um aumento rápido do escoamento urbano, por causa da pavimentação e da 

retirada da vegetação, fatores fundamentais na recarga dos aquíferos (TUNDISI, 2011, p. 35). 

Esta percepção parece ter desencadeado algumas ações de preservação também nos ambientes 

urbanizados. 

Serão apresentadas, a seguir, duas iniciativas que se propõem a revitalizar nascentes 

urbanas. A primeira, ocorrida em Minas Gerais, mereceu a seguinte descrição: 

 

É para a nossa cidade, que carece de um olhar mais atencioso e sensível em relação 

as águas, que apresentamos, neste catálogo, uma pequena amostra dos resultados do 

Projeto Hidroambiental: Valorização das Nascentes Urbanas. Por meio dos mapas 

das sub-bacias de nossos dois ribeirões, das tabelas com a identificação de todas as 

nascentes cadastradas, de uma breve descrição daquelas que foram selecionadas para 

receberem um plano de revitalização, e de um resumo das ações a serem adotadas, 

esperamos despertar a atenção para a importância desse tema (CBH Rio das 

Velhas, 2012, p. 4). 

 

Assim é apresentada, à moda mineira, a experiência do CBH do Rio das Velhas e 

Subcomitês das Bacias Hidrográficas dos Ribeirões Arrudas e Onça, o Projeto de Valorização 

das Nascentes Urbanas – CBH Rio das Velhas, custeado com os recursos da cobrança pelo 

uso da água. As nascentes estão localizadas em duas sub-bacias hidrográficas contíguas: a do 

Rio das Velhas e do Onça. Situadas na região Alto das Velhas e abrangem os municípios de 

Belo Horizonte, Contagem e Sabará, numa área de 525,58 km
2
 e uma população estimada em 

2.776.543 habitantes (IBGE, 2000). 

Sucintamente, as etapas do projeto, segundo o CBH Rio das Velhas (2012): 
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a. o cadastramento das nascentes existentes (em áreas públicas e privadas) ao longo dos 

dois ribeirões e seus afluentes; 

b. a sensibilização, mobilização e educação ambiental das comunidades, com 

distribuição de material gráfico informativo; 

c. a identificação das pessoas que, de alguma forma, tentavam proteger esses “olhos 

d’água”, e que passaram a ser chamados “Cuidadores de Nascentes”; 

d. a elaboração de planos de ação de revitalização para 60 nascentes selecionadas a 

partir das 183 cadastradas.  

Em dezembro de 2012, no Parque Ecológico do Eldorado, em Contagem, o CBH Rio 

das Velhas encerrou o trabalho ambiental, celebrando a atuação dos “Cuidadores de 

Nascentes”, personagens praticamente anônimos (OLIVEIRA, 2012). 

A segunda iniciativa relativa à revitalização de nascentes urbanas acontece no 

município de Osasco, SP, cujas informações foram fornecidas pela Secretaria do Meio 

Ambiente do município - PMO/SMA (2013)
15

. 

O objetivo do projeto é conscientizar a população para conservar as “minas e 

nascentes” da cidade. Segundo informado, o município não possui legislação específica para o 

tema.  

 

Essas minas que foram revitalizadas têm como foco o paisagismo, ou seja, no local 

onde jorra água é feita uma fonte e um paisagismo para embelezamento da cidade. O 

intuito é para que as pessoas que residem no entorno da mina cuidem dela para 

conservar a sua vazão e qualidade (PMO/SMA, 2013).  

 

Os trabalhos desenvolvidos envolvem o levantamento das nascentes, fase em que 

passam a integrar a relação de nascentes identificadas, localizadas por rua, região e 

coordenadas geográficas. Faz-se também o registro fotográfico, antes e depois da intervenção.  

Foi informada a intenção de se desenvolver um trabalho de educação ambiental, 

introduzindo aulas de campo para realização de análise de água nas nascentes revitalizadas a 

fim de destacar a importância da qualidade da água na saúde humana.  

 

 

 

 

                                                           
15 PMO/SMA (2013). Informações sobre o projeto "Revitalização de Minas e Nascentes". Mensagem recebida 

por andrea.sundfeld@hotmail.com em 23 de janeiro de 2013. 
 

mailto:andrea.sundfeld@hotmail.com
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2.3 Da estruturação do território e das políticas públicas 

 

 

A estruturação do território, além de ser um processo dinâmico de construção, 

desconstrução e reconstrução, envolve a sociedade, a dimensão espaço-tempo, os processos 

produtivos, os recursos naturais, e tem como instrumento regulador/balizador as 

intencionalidades advindas das políticas públicas.  

Como ponto de partida, a visão de estruturação territorial pode fornecer indícios com 

os quais estabelecer um diálogo reflexivo para o entendimento desse território que, segundo 

Ferraro Jr. (2007, p. 10). 

 

[...] não é encontrável, ele é uma peça conduzida por atores-autores sociais, que 

usufrui e modifica o próprio palco. Um mesmo espaço é palco de inúmeros 

territórios, são territorialidades em disputa, que expressam diferenças de poder, de 

perspectiva, de desejo e de projeto. 

 

Essa estruturação do território é resultante de processos determinados por 

conjunturas espaço temporais, de relações internas e externas a ele, e de forças políticas, 

econômicas e culturais (materiais e imateriais), mas, sobretudo, da atuação do Estado. Para 

Deyon (s. d., p.1), “[...] este processo está associado às ações de regulação e incremento do 

Estado, visando homogeneizar o território, seja para acelerar ou regular o desenvolvimento 

[...]”. 

Essa intencionalidade se materializa, por exemplo, com a criação de novos traçados 

viários, grandes obras estruturais, incentivos fiscais e projetos e programas estatais. 

Sendo assim, a questão do desenvolvimento territorial deve ser vista como “uma 

construção coletiva e multidimensional, com múltiplas territorialidades”, onde se estabelecem 

“as relações de poder, as redes e as identidades” (SAQUET, 2009, p. 81). 

Trata-se do campo de atuação estatal denominado Políticas Públicas, por meio das 

quais os governos democráticos traduzem “seus propósitos e plataformas eleitorais em 

programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real” (SOUZA, 2006, 

p.26). 

Portanto, em sentido mais amplo e para o enfrentamento das questões 

socioambientais, será necessária a compreensão, por parte da sociedade, e o fortalecimento 

das bases democráticas de participação popular nas tomadas de decisão, junto ao poder 

público e instituições de natureza público-privadas. 
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Em relação às peculiaridades deste estudo, consideram-se instituições em bases 

democráticas de participação, além das instituições de representatividade indireta, como os 

órgãos executivos e legislativos, em níveis estadual e municipal, o Conselho de 

Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba (CODIVAP), o Comitê de Integração da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), comitê federal em função da 

dominialidade do rio Paraíba do Sul, e o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do 

Sul (CBH - PS), para a região hidrográfica afluente ao referido rio Paraíba do Sul. 

Nesses termos, Guimarães (1992, p. 73) aborda o tema das alianças políticas numa 

perspectiva de avanço não apenas para o “tratamento de problemas ambientais contingentes, 

mas principalmente na construção de uma sociedade ecologicamente viável”. 

Nesse sentido, para obtenção de melhores resultados, os recursos empenhados devem 

ser articulados em programas, ações e investimentos, otimizando o uso de recursos e dando 

transparência ao processo.  

 

 

2.4  Políticas públicas e suas repercussões na esfera municipal 

 

 

O que estabelecem, então, as Políticas Nacionais e Estaduais de Recursos Hídricos e 

de Educação Ambiental para que se possa avaliar os mecanismos e instrumentos capazes de 

orientar a ação da sociedade local? 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal nº 9433/97, em 

seus fundamentos no Artigo 1º, Incisos V e VI, orienta para a adoção da bacia hidrográfica 

como unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, bem como para a 

gestão dos recursos hídricos descentralizada, contando com a participação do Poder Público, 

dos usuários e da sociedade civil. 

Ainda em nível federal, o Art. 4º, dessa mesma lei, prevê a articulação da União com 

os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum, caso da 

bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. É prevista no Art. 31 a integração das políticas locais 

de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as 

políticas federal e estadual de recursos hídricos.  

A seguir, as Figuras 2 e 3 apresentam, respectivamente, a localização da bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul, no contexto nacional, os limites municipais e as áreas de 
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abrangência dos Comitês de Bacias afluentes. No total, são cento e oitenta e quatro (184) 

municípios, dos quais trinta e nove (39) pertencem ao Estado de São Paulo, cinquenta e sete 

(57) ao Rio de Janeiro e oitenta e oito (88) a Minas Gerais.  

 

 

Figura 2 - Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 
Fonte: Comitê para Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (2002). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Mapa com as divisões político-administrativas e por área de 

atuação dos Comitês de Bacia Hidrográficas afluentes ao rio Paraíba do Sul. 

Fonte: BRASIL, S.D. 
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A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul é conhecida nacionalmente por seu 

elevado adensamento populacional e por sua importância econômica, possui, segundo 

estimativas do IBGE, aproximadamente 6,8 milhões de habitantes, assim distribuídos nos 

Estados: 2 milhões em São Paulo, 1,7 milhão em Minas Gerais e 3,1 no Rio de Janeiro, 

abastecendo além dessa população, mais 9 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio 

de Janeiro (CEIVAP, 2013; CBH-PS, 2013). 

Apesar de anterior à legislação federal, mas em consonância com aquela, a Lei nº 

7663/91 que dispõe sobre a Política de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo tem como 

princípios em seu Art 3º, Incisos I, II e VII, o gerenciamento descentralizado, participativo e 

integrado; a adoção da bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento e 

gerenciamento; a compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com o 

desenvolvimento regional e com a proteção do meio ambiente, respectivamente. 

Dos artigos 7º, 8º e 22, destacam-se as seguintes premissas: o Estado realizará 

programas conjuntos com os municípios, mediante convênios de mútua cooperação e 

assistência técnica, econômica e financeira; para implantação da cobrança pelo uso da água, o 

desenvolvimento de programa de comunicação social sobre a necessidade econômica, social e 

ambiental da utilização racional e proteção da água, com ênfase para a educação ambiental, 

dirigida para o primeiro e segundo ciclos; e, a criação de órgãos colegiados, consultivos e 

deliberativos, de nível estratégico, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH e os 

Comitês de Bacias Hidrográficas.  

A partir das referidas legislações, fica evidenciada a intenção de, a partir da adoção 

das bacias hidrográficas como unidade de planejamento territorial, articular as ações das 

esferas nacional, estadual e municipal, descentralizando o gerenciamento através da criação 

dos Conselhos Estaduais e os Comitês de Bacias Hidrográficas. Verifica-se que há uma 

tendência de abertura ou de democratização ao se estabelecer a gestão participativa e 

descentralizada dos recursos hídricos. Nesse sentido, é dada a oportunidade à sociedade de 

acesso às instituições e participação nas tomadas de decisão e o espaço para que as Políticas 

Públicas, de fato, assegurem o direito de intervenção democrática: a estruturação de uma 

sociedade educada para a cidadania. 

Na sequência, são apresentadas as formas institucionalizadas das Políticas Federal e 

Estadual de Educação Ambiental.  

A Lei nº 9795/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e criou o 

Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), estabeleceu os objetivos e diretrizes 
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gerais dessa política. Um princípio fundamental é dado pelo Art. 3º ao mencionar que, como 

parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental; e, em seus 

incisos I e III, incumbe:  

 

I - ao Poder Público, nos termos dos Artigos 205 e 225 da Constituição Federal, 

definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na 

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;  

III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, 

promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, 

recuperação e melhoria do meio ambiente;  

 

Observando a legislação do Estado de São Paulo para a Política Estadual de 

Educação Ambiental, a Lei nº 12.780/07, em seu Art. 2º define que os princípios e objetivos 

desta política estão em conformidade com as Políticas Federal de Educação Ambiental e a 

Estadual de Meio Ambiente. No Art. 5º determina que a Educação Ambiental seja um 

componente essencial e permanente das Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente, de 

forma articulada em todos os níveis e modalidades dos processos de gestão ambiental. E 

ainda, no Art. 9º, apresenta os objetivos fundamentais, dos quais destacamos os incisos 

relativos:  

 

II - ao desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, históricos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais, 

tecnológicos e éticos; 

III - à garantia da democratização e à socialização das informações socioambientais; 

IV - à participação da sociedade na discussão das questões socioambientais, 

fortalecendo o exercício da cidadania e o desenvolvimento de uma consciência 

crítica e ética; 

V - ao incentivo à participação comunitária ativa, permanente e responsável na 

proteção, preservação e conservação do equilíbrio do meio ambiente [...] 

 

Ao apresentar alguns trechos das leis que norteiam as políticas supracitadas, 

evidencia-se a responsabilidade do Poder Público em promover, por meio dos processos 

educativos, a construção da cidadania e que tal processo, certamente, deverá ocorrer com a 

participação de outras instituições públicas e privadas. 

Nesse contexto, é interessante destacar o projeto educativo Raízes ‘Caipira’, 

realizado em Cunha, SP, região do Vale Histórico, que foi estruturado a partir da educação 

ambiental, focado na necessidade de instauração de um processo de planejamento 

participativo, envolvendo interações sociais centradas na participação democrática dos 

membros dos grupos e coletivos (TASSARA; ARDANS, 2007). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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A referida iniciativa demonstra a possibilidade da atuação integrada de diferentes 

atores, contribuindo para o aprimoramento do processo de construção da cidadania, ação esta 

do campo educacional, por excelência.  

A delimitação dos campos que englobam a temática ambiental, e que desses resultam 

políticas públicas específicas, está se ampliando, bem como já há indicativos da necessidade 

da integração entre as políticas. 

É possível reconhecer que à Política de Meio Ambiente estão vinculadas outras 

políticas, como as já mencionadas, de Gerenciamento de Recursos Hídricos, de 

Biodiversidade e de Educação Ambiental.  

Para Mela (2001) “o elemento unificador daquelas que designamos por políticas 

ambientais é constituído, sobretudo, pelo caráter de salvaguarda e de defesa da integridade 

dos elementos e das entidades (físicas ou culturais) que caracterizam um território”. Ainda 

segundo este mesmo autor, “o raio de competência estaria limitado aos aspectos de 

conservação, de defesa da existência e de garantia de transmissão do patrimônio comum às 

gerações futuras”, o que envolve também os aspectos relativos à biodiversidade, tema também 

tratado em políticas públicas e que se articula a este cenário. 

Vê-se, então, que implementar políticas de meio ambiente pressupõe a articulação 

em diferentes campos, com peculiaridades distintas, arranjos institucionais próprios e de 

interesses nem sempre convergentes.  

Diante de uma estrutura tão complexa, como esperar a atuação proativa da sociedade, 

numa perspectiva de construir, coletivamente, seu território em bases sustentáveis? Sobretudo, 

a sociedade brasileira que teria mais um desafio a vencer: as limitações impostas por sua 

própria formação histórico-cultural. 

 

O Estado brasileiro na realidade antecedeu à própria sociedade, impondo-se a 

formação de uma sociedade em geral desarticulada e sem poder de organização 

frente às instituições políticas e de governo. De fato, o primeiro governador geral do 

Brasil, Tomé de Souza, já desembarcou em 1549 com toda uma estrutura de governo 

– leis, códigos, e regulamentos, e até mesmo com uma Constituição [...] Todo esse 

arcabouço institucional derivava do sistema político em vigor em Portugal, e seria 

aplicado a um Brasil sem brasileiros – os indígenas nunca foram considerados 

cidadãos (GUIMARÃES, 1992, p. 62). 

 

São muitas as dificuldades ao se pensar a implementação de políticas de meio 

ambiente no sentido das interconexões com as supracitadas políticas públicas. Além de serem 

consideradas polêmicas, atuam na interface de campos de forças que envolvem interesses 

sociais e econômicos antagônicos e perpassam todos os arranjos institucionais, sendo vista 
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por muitos como antipática. Outro agravante relaciona-se à atuação das instituições que se 

utilizam de meios como a tecnoburocracia e práticas de controle social como clientelismo, 

caciquismo ou cooptação. Esses meios servem, muitas vezes, de instrumentos de manobra 

para a insolvência de algumas questões, nas quais o padrão de resolução dos conflitos é 

restrito e a cargo das elites e, ainda, pela ocorrência de corrupção do ponto de vista ambiental 

(GUIMARÃES, 1992). 

Nota-se ainda que as instituições públicas continuam sendo extremamente 

burocráticas e que, mesmo tendo avançado em seus programas e políticas para o meio 

ambiente, mantêm uma relação simbiótica com as instituições privadas conservando vínculos 

que promovem a permanência do modelo de desenvolvimento insustentável vigente. 

Passando para a escala global, é notória a preocupação da sociedade mundial com o 

agravamento dos problemas ambientais, quer seja pelo entendimento dos riscos à manutenção 

das condições socioambientais mínimas a sua sobrevivência, quer seja pela preocupação com 

o modelo de desenvolvimento fragilizado, mas ainda sem um substituto que concilie os 

interesses do capital aos fatores de equilíbrio ambiental. 

Mesmo após mais de duas décadas da publicação do artigo “O desafio do 

desenvolvimento sustentável”, de Roberto Guimarães, em 1992, no qual o autor àquela época 

chamava a atenção para o desafio que teríamos que enfrentar, a sociedade vive hoje um 

momento crítico relativo à sustentabilidade planetária. As instituições públicas e privadas, por 

força e sob pena de se chegar ao caos socioambiental, precisarão rever suas políticas, 

programas e, acima de tudo, envolver toda a sociedade no processo de criação de um novo 

modelo de desenvolvimento pautado nos princípios da sustentabilidade. 

 

[...] a gestão ambiental deve ser vista e praticada como um processo contínuo de 

formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento territorial. Esse 

processo deve ser conduzido pelo poder público e contar com a participação efetiva 

dos agentes sociais e produtivos presentes (ou interessados) no território e nos 

recursos/processos ambientais que ele contém. [...] esse é, por definição, um 

processo que compreende a negociação e a execução de pactos sobre as prioridades, 

planos, regulações e intervenções associadas aos múltiplos usos e à realização de um 

cenário futuro pretendido (GUSMÃO, 2012, p. 16).  

 

Percebe-se ser essencial o enfrentamento da sociedade ao desafio de se “reinventar”, 

educando-se, modificando sua relação com o meio ambiente, social e natural, bem como 

priorizando as relações fraternas com seus semelhantes e demais formas de vida, com vistas à 

preservação e melhoria da qualidade de vida no planeta. 
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A Política Nacional de Educação Ambiental aponta a necessidade do processo de 

educação ambiental ser integrador e também articulado às Políticas Nacionais de Educação, 

de Unidades de Conservação e de Gerenciamento de Recursos Hídricos, entre outros. Tal 

orientação deve ter seus desdobramentos nas esferas estaduais e municipais refletidas em 

ações, projetos e programas integrados. 

 

A gestão hídrica possui uma importantíssima missão a cumprir na transição para o 

paradigma da sustentabilidade, pois a água é fator de desenvolvimento e condição 

elementar para a sustentação da vida e dos ecossistemas. A atuação dos educadores 

ambientais nas políticas públicas de águas é portadora de um significativo potencial 

sinérgico capaz de incutir e sedimentar uma perspectiva realmente sistêmica, 

integradora e ambiental como diferencial para qualificar a gestão dos recursos 

hídricos no país e promover a efetiva melhoria nas condições de vida das pessoas e 

do meio com o qual convivem (TEIXEIRA, 2011, p. 7). 

 

Nesse sentido, as iniciativas de organismos públicos e privados, ONGs e sociedade 

civil organizada têm se dedicado à realização de práticas de educação ambiental, almejando 

integrar, por meio deste processo, as diferentes áreas do conhecimento para que o 

planejamento e gestão possam ser definidos democraticamente, com participação e controle 

social desde a elaboração à avaliação de políticas públicas.  

 

 

2.5 Educação ambiental: um campo interdisciplinar por natureza 

 

 

O conceito de educação ambiental foi sendo construído a partir da compreensão de 

que os problemas ambientais e a necessidade de preservação do meio ambiente e de seus 

recursos naturais estão relacionados à interação da sociedade com o meio ambiente em seu 

sentido mais amplo: o ambiente natural e o construído. 

Segundo Bustos (2003, p. 10-11), a primeira ação organizada por ambientalistas 

americanos que culminou com a criação de uma área natural nos Estados Unidos, em 1872, e 

com a elaboração do Manifesto de Yellowstone, estabeleceu a filosofia moral, política e 

econômica a ser seguida pelos movimentos de preservação ambiental. E que naquele mesmo 

período, a educação passou a integrar em sua grade curricular assuntos relativos à natureza, 

como ciência natural, nas Escolas do Bosque e Ferrer e Guardia. Na sequência, na década de 

1920, o educador francês Freinet propôs que a prática pedagógica fosse baseada em interações 
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dos educandos com o meio natural, aprimorando dessa forma, no Brasil, os métodos 

propostos pela Escola Nova
16

. 

Os primeiros registros da utilização do termo "educação ambiental" datam de 1948, 

num encontro da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), em Paris. No 

entanto, foi a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, que se propôs a definição de 

programas internacionais com esse foco (JACOBI, 2003).  

Em outro marco significativo na história da educação ambiental, a Conferência 

Intergovernamental de Educação Ambiental, ocorrida em 1977, em Tbilisi, foram 

estabelecidos seus objetivos fundamentais, cujos desdobramentos se refletem na formulação 

de políticas educacionais e de preservação ambiental, em muitos países.  

Os fundamentos instituídos nessa Conferência deveriam levar os indivíduos e a 

coletividade a compreender seu ambiente natural e o ambiente construído (tecnológico, social, 

econômico, político, histórico-cultural, moral e estético), bem como incentivá-los à aquisição 

de conhecimentos, valores, comportamentos e habilidades práticas para participar da 

prevenção e da solução das questões que envolvem a preservação ambiental (MARCATTO, 

2002). 

Sob a perspectiva desses fundamentos, Dias (1992) orienta para que a educação 

ambiental seja um processo contínuo, interdisciplinar e dirigido a toda a sociedade, vinculado 

à legislação e às políticas ambientais. 

Dessa forma, a reflexão sobre as origens, os avanços e as conquistas da educação 

ambiental podem se apoiar no pensamento de Ferraro Jr. (2007, p. 29-30) quando menciona: 

 

A educação ambiental tem por principal riqueza ser um campo aberto, em 

permanente construção. Assim, a educação ambiental sempre se alimentou a partir 

do debate ambientalista e de diversos campos do conhecimento, da sociologia à 

ecologia, da psicologia à economia, da pedagogia à ciência política e antropologia. 

Esta construção, incremental e articulada, da educação ambiental tem fortalecido 

suas práticas e reflexões, com a fertilização dos mais distintos campos de saber.  

 

                                                           
16

 Foi um movimento que ganhou impulso, na década de 1930, a partir da divulgação do “Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova" consolidava a visão de um segmento da elite intelectual que, embora com 

diferentes posições ideológicas, vislumbrava a possibilidade de interferir na organização da sociedade brasileira 

do ponto de vista da educação. Redigido por Fernando de Azevedo, o texto foi assinado por 26 intelectuais, entre 

os quais Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Roquette Pinto, Delgado de Carvalho, Hermes Lima 

e Cecília Meireles. Ao ser lançado, em meio ao processo de reordenação política resultante da Revolução de 30, 

o documento se tornou o marco inaugural do projeto de renovação educacional do país. Além de constatar a 

desorganização do aparelho escolar, propunha que o Estado organizasse um plano geral de educação e defendia a 

bandeira de uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. O movimento reformador foi alvo da crítica 

forte e continuada da Igreja Católica, que naquela conjuntura era forte concorrente do Estado na expectativa de 

educar a população, e tinha sob seu controle a propriedade e a orientação de parcela expressiva das escolas da 

rede privada (BOMENY, 2011). 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/fernando_de_azevedo
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/anisio_teixeira
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/lourenco_filho
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/cecilia_meireles


55 

 

Nesse sentido, Rachel Trajber ao mencionar a educomunicação, afirma: 

 

A Educação Ambiental precisa saber se expressar em múltiplas linguagens, para 

além da fala e da escrita, experimentando as linguagens da imagem, do som e do 

movimento em suas integrações com o uso das novas tecnologias da informação e 

da comunicação, principalmente a Internet (TRAJBER, 2005, p. 153). 

 

Segundo a mesma autora, apesar do conceito de educomunicação, inicialmente, ser 

relacionado à leitura crítica da mídia, o sentido do termo se ampliou, surgindo então um novo 

campo de pesquisa, cujas primeiras iniciativas geraram projetos com a intencionalidade de 

educar ambientalmente. Uma ferramenta que promete franca expansão em educação 

ambiental. 

 

 

2.5.1  Programa de educação ambiental como instrumento para a transformação da 

sociedade  

 

 

Abramovay (2002) ao discorrer sobre a estruturação, funcionamento e objetivos de 

um programa de pós-graduação conflui com o pensamento de Jollivet e Pavê (1992), ao 

tratarem da complexidade das pesquisas em meio ambiente. Num sentido amplo, esses autores 

pensam em programas interdisciplinares nos quais, sob a ótica macro, analisa-se a 

necessidade do campo investigativo lançar mão de técnicas, metodologias e teorias que 

convirjam para a compreensão da crise civilizatória e da busca de como solucioná-la 

(GARRIDO, 2007).  

Por ser a crise socioambiental um tema de interesse geral, as ações no campo da 

pesquisa devem privilegiar também a investigação em menor escala. Contanto que se 

mantenham as diretrizes gerais para os programas em ciência ambiental, respeitando-se as 

particularidades sociais, culturais e ambientais. A finalidade deverá ser de estruturação de 

modelos de investigação que digam respeito à situação dialógica multi e interdisciplinar entre 

as diferentes escalas.  

Em termos educativos, os programas se constituem em uma sequência lógica de 

atividades, estruturadas e organizadas teórica e metodologicamente de forma a facilitar a 

compreensão dos processos envolvidos nas experiências do educando. 
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Segundo Tassara e Ardans (2007, p. 62, grifo dos autores), ao discutir os preceitos 

que envolvem a estruturação de programas Coletivos Educadores, com vistas a um processo 

educativo ético e democrático, “[...] o ensino deve envolver necessariamente uma 

planificação técnica participativa articulada a uma participação político-social (processos 

participativos populares) [...]”. Ou seja, para se atingir os objetivos em um programa 

educativo é preciso, segundo esses mesmos autores, programar o ato de ensinar, no sentido de 

definir o arranjo das condições de ensino, as instruções a serem ministradas para comunicar, 

por hipótese, elos sociais escolhidos.  

Dessa forma, o Programa de Educação Ambiental para Revitalização de Nascentes, 

contido no PRN (PMSJC/SEMEA, 2006), foi criado. Tanto a organização de seus conteúdos, 

quanto o desenvolvimento do material didático e da metodologia concentraram-se em 

apresentar a problemática sobre a preservação das nascentes no ambiente urbano utilizando-se 

dos conhecimentos e tecnologias de diferentes áreas do conhecimento.  

A proposição de avaliar o Programa e seus desdobramentos, neste trabalho, está, 

portanto, relacionada à visão de Leff (2001, apud JACOBI, 2003) ao expressar que o processo 

educativo deve ser capaz de formar um pensamento crítico, criativo e sintonizado com a 

necessidade de propor respostas para o futuro. Além disso, deve ser, igualmente, capaz de 

analisar as complexas relações entre os processos naturais e sociais bem como de atuar no 

ambiente em uma perspectiva global, respeitando as diversidades socioculturais locais.  

 

 

2.5.2  Avaliação de programas de educação ambiental  

 

 

Há inúmeras atividades em educação ambiental descritas na literatura nacional e 

internacional que são desenvolvidas por meio de projetos e programas por disciplinas isoladas 

ou por mais disciplinas, buscando-se o caráter interdisciplinar, com temas relativos às 

questões socioambientais as mais diversas. 

 

Esse campo educativo tem sido fertilizado transversalmente, e isso tem 

possibilitado a realização de experiências concretas de educação ambiental de 

forma criativa e inovadora por diversos segmentos da população e em diversos 

níveis de formação (JACOBI, 2003, p. 190). 
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Entretanto, não se verifica, na mesma proporção, a realização de trabalhos em 

educação ambiental que proponham não apenas o desenvolvimento da prática, como processo 

integrador de agentes da sociedade ao tema abordado, mas as formas de avaliar a eficácia do 

trabalho educativo realizado. Guanabara, Gama e Eigenheer (2009, p. 1) chamam a atenção 

para o fato de haver “uma grande proliferação de projetos de educação ambiental, mas não se 

observa esse mesmo desenvolvimento em relação aos métodos para avaliação destes”. 

A mesma ausência vem sendo apontada como uma lacuna no processo educativo e 

que merece atenção, especialmente, em projetos de pesquisa em educação ambiental. 

 

Nas regiões brasileiras, inúmeros projetos de pesquisa em educação ambiental e em 

saneamento do meio, vêm sendo desenvolvidos em comunidades, das mais 

variadas, sem que avaliações sejam realizadas para verificar os resultados de tais 

projetos, como o alcance das atividades, a eficácia dos métodos adotados em seu 

desenvolvimento e a replicabilidade da metodologia adotada (RIBEIRO; 

GÜNTHER; ARAÚJO, 2002, p.108). 

 

Verifica-se que a avaliação é considerada “[...] uma fase muito importante nos 

processos educativos, pois ela é responsável pela correção de rumos e por mostrar os 

resultados efetivos alcançados em conformidade com os objetivos propostos” (SILVA, 2009, 

p.13).  

Considerando a dimensão do processo avaliatório como norteador da prática 

reflexiva e autogeradora, que cabe à educação ambiental, o entendimento dado por 

Depresbiteris (2001, p. 534) esclarece o método analítico que se pretende neste estudo: 

 

Avaliar é diferente de medir. A avaliação inclui medida, mas nela não se esgota. 

Medir é ver a extensão de algo: avaliar é julgar essa extensão e, a partir dela, tomar 

decisões. [...] Isso exige uma tomada de decisão com relação ao objeto, fenômeno 

ou fato, seja ela favorável ou não.  

 

É necessário, também, ao realizar uma avaliação de programas dessa natureza, 

considerar os aspectos sociais, históricos, políticos, econômicos e culturais devido à 

influência que possam ter na análise dos resultados, visto serem elementos que constroem e, 

ao mesmo tempo, refletem as bases das relações humanas e seus desdobramentos no campo 

socioambiental (DEPRESBITERIS, 2001, p. 532).  

A elaboração dos instrumentos de avaliação é uma outra etapa que merece total 

atenção por parte do pesquisador. É nesse momento em que se tem a oportunidade para obter 

informações que corroborem ou refutem as intenções do Programa e quando é possível, por 

meio de um instrumento adequado, verificar a eficácia do(s) método(s) utilizado(s).  
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É, portanto, nessa fase que alguns questionamentos, aparentemente simples, colocam 

o pesquisador frente ao desafio de “construir” o seu método de avaliação: o que avaliar? 

Como avaliar? Por que avaliar? Com que instrumentos? (DEPRESBITERIS, 2001, p. 532).  

Para Dias (2003, p. 24), que se propôs a avaliar os programas voltados aos resíduos 

sólidos, as questões foram:  

 
Até que ponto os programas de Educação Ambiental têm contribuído para formar 

uma consciência ambiental que faça emergir, da comunidade, a necessidade da 

sustentabilidade do manejo de resíduos sólidos urbanos? Como se processa, no 

indivíduo, a mudança com relação à forma de perceber o seu lixo? Que variáveis 

interferem no processo dessa mudança? O que determina a descontinuidade dos 

projetos de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos?  

 

Nota-se que as preocupações ultrapassam a abordagem dos conhecimentos teóricos. 

Manifestam-se nessas indagações outros elementos também fundamentais no processo de 

educação ambiental, ou seja, além da construção do conhecimento, o desenvolvimento de 

valores e atitudes, a mudança de comportamento e a ação (DIAS, 2003, p. 27), que podem ser 

construídos, individual ou coletivamente, no grupo social participante do programa. 

Com a aprovação da Lei Federal nº 9394, de 20 de Dezembro de 1996, a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), foram traçadas as novas diretrizes e bases da educação brasileira e 

estabelecidos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Os PCN foram criados visando 

garantir uma formação básica comum, nos níveis da educação básica. 

Tendo, pois, unificado os currículos escolares sendo formado por uma base nacional 

comum, tanto para o ensino médio quanto para o fundamental, contendo: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências (Química, Física e Biologia), História e Geografia, além do ensino de 

Artes, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna e, facultativo, Ensino Religioso. 

Segundo Luzia (2004), ao abordar as questões relativas ao panorama da educação brasileira 

para o terceiro milênio, a inovação trazida pelos PCN foram a inclusão dos Temas 

Transversais, visando atender às diversidades regionais, e a mudança no enfoque quanto aos 

conteúdos ministrados.  

O Meio Ambiente é considerado um Tema Transversal pelos PCN, e seu 

desenvolvimento se dá pelas vias da educação ambiental, dessa forma ficou estabelecido no 

documento que: 

 

A principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para a 

formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 

socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada 

um e da sociedade, local e global. Para isso é necessário que, mais do que 
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informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com 

formação de valores, com o ensino e aprendizagem de procedimentos (BRASIL, 

1996, p. 187). 

 

Nesse contexto, os conteúdos são definidos como conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais. Os conteúdos conceituais são relacionados aos princípios, teorias 

e fatos. Fornecendo elementos para a compreensão dos processos. Os conteúdos 

procedimentais visam o saber fazer, por meio deles o indivíduo obtém instrumentos para que 

possa resolver diferentes questões. Os conteúdos atitudinais proporcionam a reflexividade, 

favorecendo então o desenvolvimento de posturas mais éticas e solidárias (BRASIL, 1996; 

LUZIA, 2004). 

Portanto, primeiramente, os programas de educação ambiental devem se estruturar de 

maneira a contemplar atividades que desenvolvam conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais. E, por consequência, a avaliação de programas de educação ambiental devem 

também abranger a todos esses conteúdos. O que pressupõe a criação de novos métodos de 

avaliação dos processos educacionais, podendo-se lançar mão de avaliações por método de 

inferência, em que os resultados práticos, ou seja, a transformação do indivíduo e do 

socioambiente em que esteja inserido sejam indicativos a serem considerados. 

Ainda em relação à avaliação, uma etapa que, muitas vezes, não se consolida é a 

divulgação dos resultados obtidos no processo de intervenção. Os autores Ribeiro, Günther e 

Araújo (2002, p.108) ao relatarem uma experiência de avaliação de projetos, enfatizam que os 

resultados devem ser apresentados numa linguagem simples e acessível, especialmente, aos 

participantes da comunidade pesquisada e aos tomadores de decisão sobre políticas públicas.  



60 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O capítulo aborda os procedimentos metodológicos usados no desenvolvimento da 

pesquisa, as etapas de seu desenvolvimento, a descrição do contexto em que a pesquisa 

ocorreu, como se deu o processo de seleção dos participantes, os procedimentos e o 

instrumental de coleta e análise dos dados (aqui incluindo o tratamento a ser dado aos dados), 

bem como as tecnologias empregadas, a fim de organizar, sistematizar e apresentar os dados 

coletados, permitindo a compreensão e interpretação dos resultados obtidos.  

O diagrama de atividades apresenta, esquematicamente, as etapas realizadas (Figura 

4). 
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Figura 4 - Diagrama de encaminhamento da pesquisa. 
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3.1 Narrativa do histórico do Programa de Revitalização de Nascentes (período de 2006 

a 2012) 

 

 

A narrativa do histórico de criação do Programa de Revitalização de Nascentes 

(PRN), de sua implementação e desenvolvimento durante o período de 2006 a 2012 constitui 

o estudo de caso sobre o qual é feita a análise da criação de uma política pública para 

revitalização de nascentes em áreas públicas urbanas. 

 

 

3.2 Pesquisa documental na Secretaria de Meio Ambiente (Semea) 

 

 

Os dados dos trabalhos que envolveram intervenções nas APPs, tais como limpeza, 

reflorestamento e conservação, foram obtidos, integralmente, da Secretaria de Meio Ambiente 

de São José dos Campos, como também aqueles das atividades educativas, realizados sob 

monitoria dos técnicos da Semea, com o apoio da Secretaria Municipal da Educação e da 

Diretoria de Ensino – Regional São José dos Campos, órgão responsável pelas escolas 

estaduais do município. Foram coletados, ainda, dados que envolvem as ações nos campos 

jurídico e institucional. 

Informações relativas ao programa e outras que relatam o processo histórico também 

foram compiladas das publicações disponíveis em veículos de comunicação (jornais, boletins, 

documentários, etc.), em diferentes mídias, em anais disponíveis de eventos técnico-

científicos e, ainda, por meio de entrevistas semiestruturadas e rodas de conversa (DUARTE, 

2004).  

Tem-se, na perspectiva de Neves (1996, p. 2), que a pesquisa pode lançar mão de 

análises qualitativa e quantitativa, sem que uma exclua a outra, outrossim, sejam 

complementares no que tange aos aspectos descritivo e analítico, quando a intenção é 

diagnosticar um fenômeno, como também procurar explicá-lo a partir de seus determinantes, 

ou seja, as relações de nexo causal. Nesta pesquisa é o que se pretende com o cruzamento das 

informações e dados levantados do ponto de vista das transformações verificadas, das 

estruturas construídas no âmbito das políticas públicas e da coleta de informações e 

impressões dos atores envolvidos. 
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3.3 Definição da amostra para o estudo  

 

 

Considerando que deste programa de revitalização fazem parte 33 nascentes situadas 

em áreas públicas urbanas
17

, das quais oito foram escolhidas para o aprofundamento nas 

investigações. Em algumas delas há mais de uma nascente, portanto são ao todo 11 nascentes 

que integram a amostra, ou seja, 33% do total do PRN.  

Optou-se por constituir um grupo amostral das nascentes nas quais estejam 

representadas todas as fases do programa. Os critérios da seleção consideraram, portanto, 

aquelas iniciadas nos anos de 2006, na chamada Fase I que tratou das nascentes da margem 

direita do rio Paraíba do Sul; e com início em 2007, Fase II, as nascentes da margem esquerda 

e as remanescentes da margem direita identificadas posteriormente. Este é o caso da nascente 

Bosque dos Ipês, integrada ao programa em 2011, quando se confirmou localizar-se em área 

pública  

Pelo exposto, estabeleceu-se um recorte espaço-temporal (NEVES, 1996, p. 1), 

selecionaram-se oito áreas com base na representatividade da amostra, e, segundo os aspectos 

de localização e urbanísticos, também se selecionaram as ações educativas associadas e as 

intervenções socioambientais promovidas. 

Assim sendo, a outra parte da coleta de dados, da pesquisa qualitativa, baseou-se em 

entrevistas semiestruturadas, com perguntas específicas para cada grupo. Foram ouvidos  

quatro grupos distintos:  

a. alunos multiplicadores de oito instituições públicas de ensino; participaram das 

rodas de conversa em suas respectivas instituições, ao todo, 45 alunos. Um 

questionário com perguntas semiestruturadas serviu como roteiro durante os 

encontros;  

b. professores coordenadores do Programa de Educação Ambiental para 

Revitalização de Nascentes; nove professores participaram das rodas de conversa, 

e responderam às questões semiestruturadas formuladas especificamente para os 

docentes;  

                                                           
17

 Segundo a Bióloga e Profª Coordenadora de Programas e Projetos da SEMEA, Rosana Mayumi O. de Melo, 

há uma nascente no Distrito de São Francisco Xavier que está em processo de análise para integrar o grupo das 

nascentes do programa (informação verbal). 
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c. moradores e/ou frequentadores dos espaços públicos das nascentes em processo de 

revitalização; foram entrevistados, em média, quatro pessoas por comunidade nas 

oito localidades em que se encontram as nascentes, totalizando 30 entrevistados; e, 

d. técnicos entrevistados que estiveram, entre 2006 e 2012, envolvidos com a criação 

e/ou com o desenvolvimento do programa. Dos 24 nominalmente citados no 

relatório da Secretaria de Meio Ambiente, 10 profissionais foram entrevistados, 

representando 41,66% da equipe técnica.  

As instituições de ensino em que foram realizados os levantamentos perfazem 27% 

do total de 29 das unidades educativas envolvidas.  

 

 

3.4 Levantamento de dados espaciais e cartográficos relativos às amostras 

 

 

Esta etapa possibilitou o levantamento de informações a partir de registros 

documentais da Secretaria de Meio Ambiente de São José dos Campos, do Projeto Cidade 

Viva da Prefeitura Municipal, e em outros produtos de Sensoriamento Remoto (imagens de 

satélite e fotografias digitais) que possibilitaram analisar o programa segundo seus 

desdobramentos, no que se refere à transformação da paisagem urbana, ocorridos ao longo do 

período definido na pesquisa, de 2006 a 2012. Concomitantemente, houve o aprofundamento 

teórico do tema pesquisado. 

Para a execução do trabalho utilizaram-se: documentação técnica, dados específicos 

sobre o tema, imagens do satélite QuickBird alta resolução de 2006, 2011 e 2012. Para gerar o 

mapa de referência do município com a indicação das nascentes do estudo (Figura 4) utilizou-

se a imagem do Arc GIS on line (Basemap) de baixa resolução, banco de dados Cidade Viva 

(PMSJC, 2013), contendo informações cartográficas, altimetria, drenagem, dentre outras.  

Utilizou-se o Geoprocessamento
18

 para a implementação de uma base cartográfica 

digital a fim de gerar os mapas de localização e caracterização da evolução da paisagem, 

conforme período definido. 

Foi definida projeção e datum para SAD_1969_UTM_Zone_23, ao trabalhar com as 

imagens. 

                                                           
18

 Geoprocessamento é o conjunto de tecnologias voltadas à coleta e ao tratamento de informações espaciais, 

com vistas ao processamento de dados referenciados geograficamente (ou georeferenciados), desde a sua coleta 

até a geração de saídas na forma de mapas convencionais, relatórios, arquivos digitais (BURROUGH, 1986). 
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Para localizar as nascentes utilizaram-se as coordenadas geográficas fornecidas pela 

Secretaria de Meio Ambiente (PMSJC/SEMEA, 2013), e que foram inseridas no banco de 

dados. Uma das áreas, para a qual não constam as informações de coordenadas, foi 

identificada visualmente a partir do Google Earth. Para tanto, a interpretação das imagens de 

satélite se baseou na identificação visual dos elementos primários (localização, tom/cor), e 

secundários (tamanho, forma e textura) (JENSEN, 2009, p. 134; FLORENZANO, 2008, p. 

36).  

Segundo Florenzano (2008), alguns aspectos contribuem positivamente com o 

processo de interpretação e aquisição de informações das imagens, quais sejam: possuir 

conhecimentos prévios da área e do tema em estudo e realizar trabalho de campo. Dessa 

maneira, o intérprete aumenta sua capacidade de leitura das imagens. 

 

 

3.5 Trabalho de campo 

 

 

Para a execução do trabalho de campo foi necessário levantar a documentação 

técnica de cada uma das áreas escolhidas e os registros fotográficos existentes. As visitas nas 

oito nascentes selecionadas aconteceram nos meses de outubro e novembro de 2012 com o 

objetivo de realizar: observações in loco da situação de cada uma das áreas; registros 

fotográficos, e entrevistas nas instituições públicas de ensino, com os moradores e/ou usuários 

das áreas públicas. 

 

 

3.6 Registros fotográficos 

 

 

Ao realizar trabalho de campo para atualização das informações relativas à situação 

de cada uma das áreas, foram feitos os registros com câmera digital Nikon D7000 

procurando-se retratar a paisagem, sempre que possível, no mesmo ângulo de visada das 

fotografias dos arquivos da Secretaria de Meio Ambiente, obtidas no período anterior ao do 

programa, possibilitando, com isso, melhores condições para o estudo comparativo das 

transformações nas APPs das nascentes.  
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3.7 Estruturação dos questionários para as entrevistas 

 

 

As entrevistas, segundo Duarte (2004, p. 215), “[...] são fundamentais quando se 

precisa/deseja mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos 

sociais específicos [...]”. Para realizá-las, os universos sociais específicos foram formados 

pelos indivíduos que, direta ou indiretamente, se relacionaram com o trabalho de revitalização 

de nascentes ou que dele usufruíram como cidadãos, interagindo com aqueles espaços 

públicos em seu dia a dia. 

 

Realizar entrevistas, sobretudo se forem semiestruturadas, abertas, de histórias de 

vida etc. não é tarefa banal; propiciar situações de contato, ao mesmo tempo formais 

e informais, de forma a “provocar” um discurso mais ou menos livre, mas que 

atenda aos objetivos da pesquisa e que seja significativo no contexto investigado e 

academicamente relevante é uma tarefa bem mais complexa do que parece à 

primeira vista (DUARTE 2004, p. 216).  

 

Prepararam-se três questionários semiestruturados (VITALIANO, 2002; DUARTE, 

2002; DUARTE, 2004; SENDER, 2012), que constam no Apêndice A, para serem aplicados a 

quatro grupos distintos: técnicos que participaram da criação e/ou participam do 

desenvolvimento do programa (Apêndice A.1), alunos e professores das instituições de ensino 

participantes (Apêndice A.2), e moradores vizinhos ou frequentadores das áreas públicas onde 

ocorrem as intervenções (Apêndice A.3). As questões foram formuladas para orientar as 

entrevistas
19

 que tinham por objetivo obter uma avaliação daqueles, direta e indiretamente, 

envolvidos com o Programa durante o período de 2006 a 2012.  

 

A. Equipe técnica que trabalhou no processo de criação e/ou que trabalha,  

atualmente, no seu desenvolvimento. 

 

No questionário destinado aos técnicos (Apêndice A.1) são solicitados alguns dados 

pessoais que fornecem indicações da qualificação e experiência técnicas dos integrantes da 

equipe e do tempo de contato com o programa. A definição das perguntas para a equipe 

técnica objetivou verificar se os resultados obtidos no período de seis anos atenderam às suas 

expectativas. Não se pode deixar de considerar que o programa estratégico fora planejado, 

                                                           
19

 A formulação dos  instrumentos da pesquisas e as entrevistas foram realizados pela pesquisadora, autora desta 

tese, sob orientação da Prof
a.
 Dr

a.
 Eda T. de O. Tassara, sua orientadora 



67 

 

estruturado, implementado por essa equipe dos quais alguns,  nos dias atuais, ainda participam 

de seu desenvolvimento juntamente com novos integrantes do grupo. É a garantia de 

continuidade da proposta que norteou sua criação: revitalizar nascentes em áreas públicas 

urbanas municipais. As questões possibilitam também obter uma avaliação técnica dos 

resultados, assim como avaliar se a política pública implementada é uma experiência exitosa. 

 

B. Com os atuais participantes discentes e docentes  

 

A coleta dos dados pessoais fornece indicações da área do conhecimento do 

professor e de seu tempo de participação no programa. Quanto aos alunos, as informações 

identificam o nível de escolaridade, a idade e o tempo de inserção no programa. O 

questionário (Apêndice A.2) utilizado para orientar o diálogo com alunos e professores 

objetivava analisar coletivamente os resultados, verificando se houve continuidade na 

realização das atividades previstas no material didático e também os desdobramentos da ação 

da educação ambiental desencadeados. A partir das respostas e colocações de discentes e 

docentes apurar se houve apreensão dos conteúdos abordados no programa de educação 

ambiental para revitalização de nascentes e verificar, também, as percepções daqueles atores 

em relação ao que vêm construindo ao longo desse período do trabalho. 

 

C. Habitantes das áreas circunvizinhas às do projeto 

 

No roteiro para as entrevistas (Apêndice A.3), os dados pessoais auxiliam a traçar o 

perfil do entrevistado, em relação à ocupação e tempo de contato com a área onde se encontra 

a nascente que faz parte do programa. Ao formular as perguntas para o público-alvo, 

procurou-se elaborá-las de maneira que o entrevistado pudesse ter liberdade de se colocar, de 

acordo com suas experiências e saberes, primando pela percepção sensorial, suas memórias e 

expectativas, e por sua relação com aquele espaço público próximo de sua residência e/ou 

trabalho. Pode-se verificar se foram afetados pelo programa e a forma como percebem esta 

ação pública. 
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3.8 Montagem das apresentações e do álbum fotográfico 

 

 

Antes das entrevistas houve apresentações, em PowerPoint
20

, para os grupos de 

técnicos e de alunos e professores. Para os moradores e usuários das áreas públicas 

pesquisadas preparou-se um álbum fotográfico, conforme ilustrado a seguir (Figura 5). Essas 

ações objetivavam apresentar aos entrevistados elementos de comparação em relação às áreas 

de nascentes que sofreram intervenções e, para alunos, professores e técnicos, apresentar o 

histórico do PRN, conforme pormenorizado adiante. 

 
Indicação da nascente e da Região onde 

está localizada. 

 
Foto da APP da nascente, em 2007; abaixo, a 

mesma área cinco anos após a intervenção. 

Figura 5 - Álbum fotográfico: material visual utilizado durante as entrevistas com moradores. 

 

As entrevistas com os moradores aconteceram de maneira voluntária, por meio do 

contato pessoal. A pesquisadora se aproximava dos indivíduos que estivessem próximos das 

áreas das nascentes e os convidava a participar da pesquisa respondendo algumas perguntas. 

Aconteceram, desse modo, as entrevistas em local público, praças, parques ou ruas/avenidas. 

Ocorreram, no entanto, situações em que o indivíduo preferiu a entrevista em sua residência, o 

que proporcionou maior conforto a ambos, pesquisadora e entrevistado(a).  

                                                           
20

 É um programa de computador utilizado para criação, edição e exibição de apresentações gráficas. 
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Conforme apresentado na Figura 5, nas entrevistas com moradores e usuários dos 

espaços públicos, o instrumento visual utilizado foi um álbum de fotografias, contendo dois 

registros fotográficos de cada área: a situação inicial (2006, 2007 ou 2011), antes da 

intervenção, e a situação ao final de 2012. Optou-se por este recurso mais simples e de 

conhecimento mais geral e que, também, promovia uma situação familiar de resgate de 

lembranças. Vale ressaltar o desconhecimento das condições em que se dariam as entrevistas, 

de quem seriam os entrevistados, mas sempre tendo em vista evitar qualquer tipo de 

constrangimento, timidez ou outra situação que expusesse o indivíduo a alguma situação de 

desconforto. Até mesmo a curiosidade em relação ao recurso tecnológico, poderia dispersar a 

atenção durante a entrevista. 

Para a realização das rodas de conversa com alunos e professores fez-se 

agendamento prévio. Foram estruturadas apresentações, em PowerPoint, distintas para cada 

unidade educacional que, por sua vez, tinha uma nascente específica. As informações contidas 

nas apresentações, de forma bastante ilustrada, objetivavam resgatar brevemente o histórico 

do Programa, o conceito de bacia hidrográfica e da inserção das ações daquele grupo que 

contribuíam para a melhoria do meio ambiente e dos recursos hídricos da bacia hidrográfica 

do rio Paraíba do Sul. Foram inseridas fotografias dos estudantes em trabalho de campo, 

alunos que, em anos anteriores, participaram do PRN e dos atuais participantes, ou seja, 

atuantes em 2012, a fim de que pudessem refletir sobre a atuação de sua escola ao longo do 

período. E, por fim, imagens que demonstravam a evolução da paisagem na APP da nascente 

em que trabalhavam, finalizando-se a apresentação com uma mensagem de estímulo à 

continuidade do programa naquela unidade educacional.  

O Apêndice B é um exemplar dentre as oito apresentações feitas para cada uma das 

unidades educacionais participantes desta pesquisa. 

As entrevistas com os técnicos foram agendadas previamente, em local e horário de 

sua preferência, no entanto, com dois dos entrevistados foi necessário utilizar o sistema de 

videoconferência, em função de não mais residirem em São José dos Campos. 

Para entrevistar os técnicos que atuaram na criação e/ou no desenvolvimento, 

preparou-se, igualmente, uma apresentação, em PowerPoint. O conteúdo da apresentação 

traçou um breve histórico do surgimento do programa, seus objetivos, a relação das nascentes 

e a definição da amostra para o estudo, as instruções normativas seguidas para a recomposição 

da vegetação, o desenvolvimento de material didático e de estratégia metodológica 

inovadores. Foram exibidos os resultados socioeducativos das ações que se desdobraram a 

partir de 2006 e os reconhecimentos em forma de prêmios e menções outorgados pela 
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sociedade ao trabalho. Tiveram continuidade na apresentação de imagens das oito áreas onde 

estão as nascentes definidas como amostra para que os técnicos observassem a evolução da 

paisagem e as condições do processo de regeneração da vegetação nativa, dentre outros 

aspectos passíveis de serem suscitados pela apresentação. 

O intuito era mostrar aos profissionais, que ajudaram na criação e também aos que 

atuam no desenvolvimento, os resultados do Programa de Revitalização de Nascentes em toda 

a sua abrangência, até aquele momento (último trimestre de 2012). Bem informados, 

possibilitou-se aos profissionais, não apenas responderem ao questionário semiestruturado, 

mas sentirem-se seguros para, até mesmo, avaliarem o PRN (Apêndice C).  

 

 

3.9 Entrevistas 

 

 

As entrevistas, para a coleta de dados utilizando-se os questionários 

semiestruturados, aconteceram no período de outubro a dezembro de 2012. 

Para a realização das entrevistas nas oito instituições de ensino, foi solicitada 

autorização da Secretaria Municipal da Educação e da Presidência da Fundação Helio 

Augusto de Souza (Fundhas), Anexos D.1 e D.2, respectivamente. Foram entrevistados 45 

alunos e 9 professores. 

Nas entrevistas dos cidadãos e técnicos, todos com maioridade, foi apresentado um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D.1) que, ao ser assinado, significava 

o consentimento para participar pesquisa.  

As entrevistas nas escolas e, como referido anteriormente, com os 10 profissionais 

técnicos foram previamente agendadas e gravadas, utilizando-se um aparelho gravador de 

áudio. Os diálogos foram transcritos, excetuando-se duas das entrevistas com técnico, em que 

foram recolhidos apenas os questionários respondidos, por escrito. Houve uma conferência, 

via Internet, pelo Skype
21

 com dois deles, simultaneamente, que, gravada, posteriormente foi 

transcrita como as demais. Os técnicos receberam o questionário para responderem após 

terem assistido a apresentação, especificamente preparada para aquele grupo. Ao final, abria-

se um espaço para o diálogo possibilitando a expressão de outras considerações. 

                                                           
21

 Skype é um programa de computador que possibilita comunicações de voz e vídeo via Internet. 
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Para entrevistar moradores, a abordagem era feita nas proximidades da área da 

nascente ou endereços próximos, apresentando os objetivos da entrevista que, 

necessariamente, exigia adesão voluntária. Houve, também, para os moradores a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D.2). Foram, em média, quatro 

entrevistas por localidade, em que inicialmente buscava-se recuperar a memória sobre aquela 

paisagem e, em seguida, eram apresentadas as fotografias coloridas, tamanho 20 cm X 25 cm, 

da situação inicial, antes das intervenções, e o registro fotográfico de como se encontrava a 

mesma área ao final de 2012. No total, aconteceram 30 entrevistas. 

 

 

3.10  Análise integrada dos dados 

 

 

A análise pretende integrar e correlacionar os resultados obtidos com a coleta e 

organização dos dados do histórico e do desenvolvimento do PRN; da evolução das oito áreas 

das nascentes selecionadas; da continuidade dos trabalhos educativos propostos (educação 

ambiental formal e não formal); das entrevistas para avaliação do desempenho do programa 

sob diferentes olhares; e, dos indicativos apresentados pelas políticas públicas de meio 

ambiente e de educação do Município de São José dos Campos. Procurando-se, ainda, 

correlacionar às legislações das esferas Municipal, Estadual e Federal vigentes.  

Esta etapa privilegia o exercício de compreensão e avaliação dos “processos de 

formulação e desenvolvimento, as ações implementadas ou fatos ocorridos, assim como os 

resultados alcançados, histórica e socialmente contextualizados” (BELLONI; MAGALHÃES; 

SOUSA, 2003, p. 15). 
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3.11  Estruturação do documento proposto pelo estudo 

 

 

O documento de análise do desempenho do programa estratégico para revitalização 

de nascentes de São José dos Campos - SP baseia-se em informações e dados coletados, 

sistematizados e analisados, sendo então apresentados resultados, considerações finais e 

recomendações da pesquisa em tela. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

 

O estudo de caso é aqui proposto a fim de contribuir com o conhecimento de um 

fenômeno de caráter social, ambiental e político inserido no contexto de um município do 

Estado de São Paulo e que teve como disparador um processo educativo, de acordo com os 

relatos e registros coletados, durante a pesquisa, e que subsidiam a análise pretendida. 

 

 

4.1 Caracterização da área de estudo 

 

 

No intuito de facilitar o entendimento acerca deste estudo, alguns aspectos relativos 

ao município são apresentados, auxiliando na compreensão do contexto em que o programa 

teve início e vem sendo desenvolvido na cidade.  

O município de São José dos Campos está situado a Leste do Estado de São Paulo, 

ao longo do Macroeixo Rio – São Paulo, no Médio Vale do Paraíba. Destaca-se entre os 

municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul pelo porte da cidade, 

grau de urbanização, adensamento populacional, dinamismo socioeconômico, dentre outros 

que lhe conferem relevância, além de possuir 63% de sua extensão territorial em Área de 

Proteção Ambiental (APA), conforme mostra a Figura 6: 
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Figura 6 - Mapa de localização do município com indicação das áreas de proteção ambiental.  

Fonte: adaptado de Cidade Viva (PMSJC, 2011) 

  

Dista 84 km de São Paulo e 321 km da cidade do Rio de Janeiro (BOLOGNA, 2000). 

Está inserido na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, conforme mostra a 

Figura 7. 
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Figura 7 - Mapa de localização de São José dos Campos (SJC), com destaque para a Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte (WIKIPÉDIA, 2012; CPTEC/INPE, 2012). 

 

Os municípios limítrofes, ao Norte, são Camanducaia e Sapucaí Mirim, pertencentes 

ao Estado de Minas Gerais; ao Sul, Jacareí e Jambeiro; a Leste, Caçapava e Monteiro Lobato; 

a Oeste, Igaratá, Joanópolis e Piracaia, todos pertencentes ao Estado de São Paulo. O 

Município ocupa uma área de 1.099,6 km
2
 (PMSJC, 2013). 

O Município é cortado, no sentido Leste-Oeste, pela Rodovia Federal BR-116 

(Presidente Dutra), pela Rodovia Estadual SP-70 (Rodovia Governador Carvalho Pinto), 

responsáveis pela interligação das Regiões Metropolitanas de São Paulo e do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte. Além dessas rodovias, atravessam o Município a rodovia SP-66 (Estrada 

Velha Rio - São Paulo) e a Estrada de Ferro Central do Brasil (RFFSA), que ligam os Estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro. Conta, ainda, com especial localização em relação aos dois 

maiores polos turísticos do Estado, com distância aproximada de 90 km de ambos: Campos 

do Jordão, cujo acesso se faz pela Rodovia Estadual SP-50 (Rodovia Monteiro Lobato), e ao 

Litoral Norte, pela Rodovia Estadual SP-99 (Rodovia dos Tamoios), ambas cortando o 

Município no sentido Norte-Sul.  

Cabe ressaltar que estas ligações rodoviárias, permitem o fácil acesso ao Sul do 

Estado de Minas Gerais (SP-50) e ao Porto de São Sebastião, este último através da Rodovia 

SP-99, o qual constitui importante centro de exportação da produção, por onde se faz o 

escoamento para todas as unidades litorâneas da Federação e para outros países (PENIDO, 

2005, p. 63). 

Segundo a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2012), a partir da década 

de 1950, o Município teve um incremento expressivo em suas taxas de crescimento 

SJC 
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demográfico e econômico decorrentes do fenômeno da descentralização industrial da Região 

Metropolitana de São Paulo, que induziu a da industrialização do Município. Também em 

decorrência desse processo, a implantação da base tecnológica do Município, do então Centro 

Técnico Aeroespacial (CTA), hoje Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 

(DCTA) e a inauguração da Via Dutra, em 1951. Houve, nas décadas seguintes, a 

consolidação da economia industrial, acarretando à cidade significativo crescimento 

demográfico, que também acelerou o processo de urbanização. 

A evolução deste centro urbano, a partir da década de 1990, apresentou um 

importante crescimento do setor terciário. A cidade é hoje um centro regional de compras e 

serviços, atendendo a aproximadamente 2 milhões de habitantes do Vale do Paraíba, Litoral 

Norte e Sul de Minas Gerais (PMSJC, 2012).  

A seguir, na Tabela 2, serão apresentados dados socioeconômicos relativos ao 

número de empresas e empregos formais no Município.  

 

Tabela 2 - Número de empresas e empregos formais de São José dos Campos. 

Setor Número de empresas Número de empregos 

Indústria 1.450 37.493 

Serviços 12.955 75.393 

Comércio 10.362 33.541 

Construção Civil 1.111 16.616 

Outros setores 384 4.536 

Total 26.262 167.579 

  Fonte: adaptado de Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2012). 

 

Segundo dados do IBGE (2009), o Produto Interno Bruto (PIB) do Município é de 

aproximadamente R$ 20,7 bilhões (6º do estado e 18º do país), suas exportações alcançaram 

US$ 5,222 bilhões, segundo MDIC (2011, In: PMSJC, 2012) e o PIB per capita é de R$ 

34.007,89 (IBGE, 2009). 

Os dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) foram 

selecionados para dar a dimensão do município frente às características que o colocam na 

condição de grande centro urbano no Estado de São Paulo, assim como do país, além de 

demonstrar as condições de desenvolvimento, conforme a Tabela 3, apresentada na sequência. 
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Tabela 3 – Dados de interesse social  
Território e População Ano Município Região de 

Governo 

Estado de 

São Paulo 

Área (em km
2
) 2012 1.099,61 3.824,21 248.209,43 

População 2012 646.139 996.926 41.939.997 

Densidade Demográfica 

(Habitantes/km2) 
2012 587,61 260,69 168,97 

População com Menos de 15 

Anos (em %) 
2012 21,09 21,2 20,71 

Condições de Vida     

Índice Paulista de 

Responsabilidade Social – IPRS 

2006 
Grupo 1 - Municípios com nível elevado de 

riqueza e bons níveis nos indicadores sociais 

2008 
Grupo 1 - Municípios com nível elevado de 

riqueza e bons níveis nos indicadores sociais 

Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH 
2000 0,849 ... 0,814 

Habitação e Infraestrutura 

Urbana 
    

Coleta de Lixo – Nível de 

Atendimento (em %) 
2010 99,82 99,72 99,66 

Abastecimento de Água – Nível 

de Atendimento (em %) 
2010 98,41 97,84 97,91 

Esgoto Sanitário – Nível de 

Atendimento (em %) 
2010 93,3 92,24 89,75 

Fonte: SEADE (2013). 

 

São José dos Campos possui um público estudantil bastante significativo nos três 

primeiros estágios de escolaridade, a saber pré-escolar, fundamental e médio. Conta ainda 

com equipamentos públicos e recursos humanos condizentes com essa realidade. A seguir, 

são apresentados alguns dados da área da Educação (Tabela 4): 
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Tabela 4 – Dados do setor Educação 

Ensino Docentes Número de escolas Alunos 

matriculados 

Pré-escolar 844 210 17.205 

Fundamental 3.973 176 87.484 

Médio 1.591 75 29.754 

Total 6.408 461 134.443 

Fonte: IBGE, 2009. 

   

Do total de 176 escolas de Ensino Fundamental apontados acima, 45 pertencem à 

Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos (PMSJC, 2013) e à Rede Estadual, 68 

unidades escolares (DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2013), cabendo o restante à iniciativa particular. Com alguns desses estabelecimentos de 

ensino público, o Programa de Revitalização de Nascentes pode ser desenvolvido. 

 

 

4.2 Contexto em que surgiu a política pública para revitalização de nascentes em São 

José dos Campos 

 

 

Em 25 de maio de 2005, a Lei Municipal nº 6.808 criou a Secretaria de Meio 

Ambiente (Semea), desvinculando-a da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. 

Destinada a planejar e executar a política do meio ambiente, à Secretaria foram atribuídas a 

coordenação política e da gestão ambiental municipal. Para atender às atividades da Semea, 

esta lei estabeleceu os cargos de provimento em comissão e também destinou recursos para 

dotações no orçamento, vigente à época. 

Com estrutura funcional enxuta, a Semea contava, sob a supervisão e orientação de 

um Secretário
22

 com uma Diretoria de Gestão Ambiental, vaga que ficou em aberto até 

meados de 2007, e as Divisões de Desenvolvimento Ambiental e de Controle Ambiental. 

                                                           
22

 Foi nomeado Secretário de Meio Ambiente o Eng
o.
 Edmundo Carlos de Andrade Carvalho, Mestre em 

Planejamento Urbano e Regional que, em gestões anteriores, foi Secretário de Planejamento Urbano e Presidente 

da Fundação Cultural de São José dos Campos, e participou na articulação para a criação do Comitê de 

Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), em 1994. Permaneceu no cargo até o final 

de novembro de 2006. Em março de 2007, foi nomeado o Sr. André Luiz Miragaia Mendes, ambientalista, para 

assumir a Secretaria na qual ficou até dezembro de 2012. 
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Havia, também, a Assessoria de Planejamento, sob a qual estavam duas outras Assessorias: a 

de Parques e Áreas Verdes, a de Educação Ambiental. A Secretaria possuía ainda um setor de 

Gestão de Contratos; uma Consultoria Jurídica; e, uma Assessoria de Imprensa, 

compartilhada com a Secretaria de Planejamento, nos dois primeiros anos. 

A princípio, em 2005, a Semea dividiu o espaço físico com a Secretaria de 

Planejamento, no Paço Municipal. Ao final do ano, transferiu-se para sua sede, a Casa do 

Café, que fica no Parque Municipal Roberto Burle Marx. Neste local, forma-se com a antiga 

Tecelagem Parayba e a Fazenda Santana do Rio Abaixo um complexo tombado pelo 

Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural 

(COMPHAC) do Município de São José dos Campos, conforme Lei Municipal n
o. 

6493, de
 
05 

de janeiro de 2004. 

 A Figura 8, a seguir, apresenta uma das máquinas do complexo considerada 

patrimônio histórico-cultural. Na Fazenda Santana do Rio Abaixo fazia-se, no passado,  

seleção, empacotamento e armazenamento do café lá produzido. 

 

 
Figura 8 -  Máquina selecionadora de grãos instalada no interior da Casa do Café. 

Foto: arquivo SEMEA, 2006. 

 

Uma vez instalada em sua sede, a Semea teve incrementados os recursos materiais, 

tecnológicos e humanos, com vistas a aprimorar o atendimento das demandas da área. 
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Começou, então, seus trabalhos estruturantes, inicialmente voltados à elaboração de estudos, 

planos, programas de cunho ambiental, que visavam à implementação de uma política de 

meio ambiente e à estruturação e execução das ações de fiscalização e controle. 

Solicitações diversas chegavam à Secretaria que em meados do segundo semestre de 

2005, ainda no Paço Municipal, recebe a visita de alunos e professores do Colégio Embraer 

Eng
o.
Juarez Wanderley, interessados em dar continuidade a um projeto de reflorestamento de 

mata ciliar em área de preservação permanente (APP) de nascentes. 

Em 2004, o projeto se iniciara em uma área particular. Pouco tempo depois, conflitos 

surgiram e, sem conseguir solucioná-los, o grupo desistiu da área, mas não do projeto que 

despertava o seu interesse. A ida à Semea tinha o objetivo de encontrar, com o auxílio do 

poder público, um outro local. 

 

Talvez o mais conhecido entre os projetos de alternativas sustentáveis do Colégio, o 

Reflorestamento da Mata Ciliar do Ribeirão Vidoca, que corta a cidade de São José 

dos Campos, completa três anos em 2004 e deverá ser alvo de grande interesse dos 

visitantes. Apoiado pela Gerência de Meio Ambiente da Embraer, o projeto prevê o 

replantio inicial de 800 mudas numa das principais nascentes do rio (EMBRAER, 

2004).  

 

Conhecer o Colégio que motivou a Semea à criação e ao desenvolvimento do 

Programa de Revitalização de Nascentes torna-se relevante neste trabalho de pesquisa 

 

 

4.2.1 O Colégio Embraer Eng
o.

Juarez Wanderley 

 

 

Desde sua criação, em 2001, o Instituto Embraer de Educação e Pesquisa tem 

direcionado suas ações para iniciativas que contribuam para o processo de inclusão social 

através da Educação, e atua, predominantemente, em duas áreas: projetos educacionais, 

oferecidos a alunos da rede pública e projetos de melhoria do processo de gestão, voltados às 

organizações da sociedade civil (ONGs) e às escolas da rede pública (INSTITUTO 

EMBRAER, 2012a). O Instituto Embraer de Educação e Pesquisa é parte de uma empresa de 

alta tecnologia que compete em escala global, e nele os temas Educação e Gestão estão 

presentes no dia a dia. Em consequência, considera-se comprometido com o debate desses 

assuntos nas comunidades de sua área de influência e também com o apoio à melhoria da 
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qualidade da educação e aumento do grau de inclusão social de jovens talentosos de baixa 

renda (INSTITUTO EMBRAER, 2012a).  

Com esta filosofia, o Instituto Embraer criou, em 2002, o Colégio Eng
o
. Juarez 

Wanderley, em São José dos Campos, com capacidade para atender a 600 (seiscentos) alunos 

nas três séries do ensino médio, em regime de tempo integral (10 horas/dia). Os alunos são 

admitidos por meio de concurso público que, em 2011, registrou uma concorrência de 20 

(vinte) candidatos por vaga, aproximadamente. Para participar do processo seletivo, a 

exigência é que o candidato seja egresso de instituições de ensino fundamental da rede 

pública. Ao ser admitido, o educando passa a receber, gratuitamente, educação de qualidade, 

alimentação, transporte, uniforme e material didático (INSTITUTO EMBRAER, 2012b). 

Para atingir os objetivos de formação dos estudantes, do ponto de vista global e 

abrangente, possibilitando seu ingresso em instituições de ensino superior e seu 

desenvolvimento como sujeito protagônico e transformador, são desenvolvidas ações 

pedagógicas que visam a preparar os alunos a fim de que sejam cidadãos atuantes e 

modificadores do mundo (INSTITUTO EMBRAER, 2012b). Dentre as ações pedagógicas 

empreendidas pelo Colégio, destaca-se o Programa Alternativas Sustentáveis, motivador da 

ação extramuros neste trabalho abordada. As experiências didáticas e pedagógicas, assim 

como o embasamento conceitual, encontram-se pormenorizados em Mourthe Jr
23

 (2005). 

 

 

4.2.2 Ações de um grupo de ciências desencadeiam a proteção de muitas nascentes 

 

 

No intuito de contextualizar, serão apresentados os primeiros passos daquela ação 

educativa que culminaria no surgimento de uma política pública para revitalização de 

nascentes em São José dos Campos.  

Segundo Mourthe Jr (2005), no início do primeiro ano de atividades do Colégio, em 

2002, havia diferentes propostas de oficinas extracurriculares, com carga horária de 100 

minutos semanais. Com o objetivo de desenvolver e exercitar a autonomia dos educandos, as 

oficinas eram conduzidas pelos próprios alunos, possibilitando, desse modo, que temas para 

outras oficinas surgissem por sugestão dos discentes, valoriza as suas preferências e aptidões.. 

                                                           
23

  Carlos A. Mourthe Jr. é Biólogo, Mestre em Conservação e Manejo da Vida Silvestre, foi Professor e 

Coordenador de projetos sociais no Colégio Juarez Wanderley, de 2002 a 2008 (CV: 

http://lattes.cnpq.br/2252913112402226). 

 

http://lattes.cnpq.br/2252913112402226
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Com essas oficinas, ampliavam-se para a comunidade escolar os espaços de integração de 

investigação e de busca de soluções com tomadas de decisão compartilhadas, aumentando a 

condição de criação/execução de trabalhos e produtos coletivos. 

 

A história que aqui se conta, encontra-se em consonância com essa biologia do 

conhecer e do amor, na medida em que busca resgatar uma forma de relação 

humana no interior da escola capaz de germinar dentro de cada componente o prazer 

de contribuir de forma cooperativa para os objetivos do todo, bem como perceber a 

si mesmo (estudante, professor, técnico ou administrador) como elemento criativo 

interconectado na gestão do processo educacional (MOURTHE JR., 2005, p. 59).  

   

A oficina de ciência possibilitava o processo de debates em que os alunos pudessem 

olhar o conhecimento científico numa perspectiva crítica, onde se avaliavam as produções 

científicas e tecnológicas sob os olhares ideológicos e dos interesses que permeiam este 

campo. Assim, como num processo de autocompreensão, o grupo iniciou suas atividades se 

perguntando a razão de terem escolhido aquela oficina e os problemas que afligiam a 

comunidade poderiam ter soluções com a contribuição do grupo. A partir dessas primeiras 

reflexões, os alunos decidiram despoluir o ribeirão Vidoca (MOURTHE JR., 2005, p. 60-62) 

que atravessa a cidade numa região altamente adensada e, cuja foz é no rio Paraíba do Sul.  

Naquele período, o ribeirão Vidoca sofria com graves problemas de poluição por 

despejo de esgoto doméstico, ausência de mata ciliar, invasão das APPs do curso d’água em 

decorrência da ocupação urbana desordenada, assoreamento do leito, erosão das margens, 

dentre outros.  

Sensibilizados pela situação em que o ribeirão se encontrava, os alunos do Colégio 

Eng
o.
Juarez Wanderley deram início ao seu intento: despoluir o ribeirão Vidoca.  

Para Mourthe Jr (2005, p. 62), aquela proposta “era extremamente ousada, 

principalmente, em se tratando de um projeto desenvolvido por adolescentes de quinze anos.” 

Mas como o objetivo da oficina de ciências, assim como os objetivos primordiais da proposta 

pedagógica do colégio era desenvolver, exercitar, capacitar os alunos para o exercício da 

cidadania, participativa, atuante, protagônica, inovadora por seu modo de interagir, 

colaborativa e solidariamente, para a solução de problemas, o grupo foi incentivado a 

estabelecer seu plano de ação, iniciando por uma visita ao ribeirão. A partir daí, uma série de 

ações aconteceu, delineando as bases conceituais e metodológicas daquele trabalho, que viria, 

em 2006, inspirar e orientar a estruturação do Programa de Educação Ambiental para 

Revitalização de Nascentes desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente. 
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Segundo Mourthe Jr (2005), no Colégio, em 2002, os trabalhos começaram com o 

módulo da oficina de ciências denominado “Conhecendo e Analisando as Perspectivas Sociais 

e Ambientais do Ribeirão Vidoca”, para que fizessem um diagnóstico da realidade local, a 

partir do qual seria possível estabelecer e organizar as estratégias de intervenção que 

adotariam, posteriormente. As atividades previstas foram: entrevista, diagnóstico com a 

utilização uma ficha de campo (preparada pelos alunos), medida de vazão do ribeirão, análise 

químicas da água, investigação sobre a biodiversidade do ribeirão e seu entorno, 

estabelecimento de parcerias e campanhas de campo. “Foram definidos três pontos de 

amostragem: a nascente localizada na Fazenda Saúde, em Jacareí-SP; a região intermediária, 

na zona periurbana de São José dos Campos; e, região da foz, nesse mesmo município” 

(MOURTHE JR, 2005, p. 68).  

Ao final do período de investigação, os alunos chegaram a diversas conclusões das 

quais, uma das mais relevantes foi a constatação da degradação da mata ciliar. Com este 

problema em mente, surgiu a ideia de recompor a vegetação ao longo do ribeirão Vidoca. Ao 

depararem próxima ao reservatório abastecido pelo ribeirão, com uma área pública do 

Ministério da Aeronáutica, onde está instalado o Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeroespacial (DCTA), tudo se tornou mais factível. 

Assim, em 2003, iniciou-se o segundo Módulo do Projeto – Recomposição da Mata 

Ciliar do Ribeirão Vidoca, que passara a integrar, naquele momento, o recém-criado 

Programa Alternativas Sustentáveis do Colégio. O grupo trabalhou durante o ano no 

desenvolvimento de um plano de ação complexo, em que estavam previstos, além da 

intervenção na APP o envolvimento de escolas públicas situadas na sub-bacia hidrográfica do 

ribeirão Vidoca e o convite à participação de outras instituições: as ONGs ambientalistas, a 

Embraer (setores de meio ambiente e de marketing), o atual DCTA e a Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos, naquela época, por intermédio da Secretaria de Planejamento e 

Meio Ambiente. 

As ações de mobilização, estabelecimento de parcerias, estruturação do projeto de 

reflorestamento da área, organização e produção da cartilha com instruções técnicas de 

plantio, enfim, estava tudo pronto/executado. No entanto, como não obtiveram a liberação do 

DCTA para reflorestar aquele trecho do ribeirão, os planos tiveram que ser adiados 

(MOURTHE JR, 2005, p. 73). 

No ano seguinte, diante das dificuldades em se obter a autorização do Ministério da 

Aeronáutica, decidiram encontrar outra área para dar continuidade ao plano de despoluição do 

ribeirão, que estava em curso desde 2002.  

http://www.cta.br/
http://www.cta.br/
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Com o apoio da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, os técnicos da 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos sugeriram um novo local para realizar o 

reflorestamento: uma das primeiras nascentes formadoras do ribeirão Vidoca, situada numa 

propriedade particular, na Fazenda Saúde, em Jacareí, município vizinho a São José dos 

Campos. Foi então como apoiadora, articuladora e incentivadora da proposta dos alunos do 

Colégio Eng
o
. Juarez Wanderley, que a Prefeitura Municipal de São José dos Campos se 

engajou ao Projeto (informação verbal
24

). 

O fato de a propriedade ser particular dificultava o desenvolvimento dos trabalhos do 

grupo e, por esta razão, procuraram a recém-criada Secretaria de Meio Ambiente (Semea), a 

fim de encontrar uma nascente, desta vez, localizada em área pública, para que se obtivesse a 

permissão e o apoio do poder público municipal para a continuidade do projeto.  

A Semea começou a fazer um levantamento preliminar visando atender ao solicitado a 

fim de permitir a continuidade do projeto do Colégio Eng
o
. Juarez Wanderley.  

Tecnologias de sensoriamento remoto, mapas cartográficos, sistema de informação 

geográfica (SIG), banco de dados da Prefeitura Municipal, no qual constavam o levantamento 

aerofotogramétrico e o mapa de drenagem do Município no formato digital, além do cadastro 

do uso do solo urbano (zoneamento), foram utilizados no levantamento.  

Fez-se, então, o cruzamento dessas informações, procurando localizar as nascentes 

existentes na faixa compreendida como perímetro urbano e, em especial, em áreas públicas 

(áreas verdes e institucionais
25

), que, durante o processo de parcelamento do solo urbano 

quando da implantação de loteamentos, foram destinadas ao uso público. 

Segundo a Lei de Zoneamento, Lei Complementar nº 165/97 em seu Art. 12, vigente 

naquele período, deveriam ser destinados ao uso público, no mínimo, 5% (cinco por cento) do 

total do empreendimento às Áreas Institucionais e 10% (dez por cento) às Áreas Verdes que, 

em geral, ficavam localizadas contíguas às faixas de APP, necessariamente delimitadas, 

podendo ainda ser constituídas por bosques e florestas heterogêneas existentes (Art. 13, Inciso 

V, § 1º e 2º). 

                                                           
24

 Informações fornecidas, por telefone, pela Sr
a. 

Vera Assis e pelo Arq
o
. Urbano Reis Patto Filho, que 

trabalhavam na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, período de governo de 2001-2004, e atuavam 

como Assessores de Meio Ambiente naquela Secretaria. 
25

 Lei Complementar 165/97 – [...] Art. 2º, Inciso V das áreas institucionais teve seu texto alterado pela Lei 

Complementar 174/98 para o seguinte: Áreas Institucionais são áreas de uso público, destinadas à instalação de 

equipamentos urbanos e comunitários, tais como escolas, creches, postos de saúde, ginásio de esportes, 

delegacias de polícia, caixas d’água e outros similares mantidos pelo poder público ou por entidades civis, sem 

fins lucrativos, comprovadamente aptas ao cumprimento de atividades institucionais. Inciso VI: Áreas Verdes 

são áreas arborizadas ou cobertas de vegetação rasteira, de uso público, destinadas a atividades de recreação 

ativa, de contemplação ou repouso; [...] 
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O resultado da pesquisa preliminar foi positivo ao detectar indícios da existência de 

nascentes em áreas públicas. 

 

4.2.3 Subsídios jurídicos para a implementação da política pública para revitalização de 

nascentes em áreas públicas urbanas municipais 

 

 

Para gerir o município, a administração municipal pauta-se pelo arcabouço legal que 

estabelece as normas de organização, execução, fiscalização e demais ações no âmbito da 

gestão pública. Isto se dá por meio de Códigos, Resoluções, Decretos e Leis originários das 

esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme menciona a Lei Orgânica do Município 

(LOM), promulgada em 05 de abril de 1990, em seu Art. 1º: 

 

O Município de São José dos Campos, parte integrante da República Federativa do 

Brasil, é uma unidade do território do Estado de São Paulo, com personalidade 

jurídica de direito público interno e autonomia política, administrativa e financeira, 

regendo-se por esta Lei Orgânica e pelas demais leis que adotar, respeitados os 

princípios estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição do 

Estado (PMSJC, 1990). 

 

Considerando as circunstâncias e em função dos levantamentos realizados pela Semea 

cujo resultado comprovou a existência de nascentes em áreas públicas urbanas municipais, 

ficou claro que a competência e a responsabilidade seriam, prioritariamente, da Prefeitura 

Municipal. Isto se confirma quando se observa o Estatuto da Cidade, a Lei Orgânica 

Municipal e o Plano Diretor do Município.  

O Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001) que 

regulamenta os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da 

política urbana, demonstra a responsabilidade do poder público sobre o urbano. No Capítulo I, 

Art. 1º, em seu Parágrafo único está assim descrito:  

 

“Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas 

de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2001).   

 

No Art. 2º, dessa mesma Lei, é definido que a política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, e constam como diretrizes 

nos Incisos VI e XII, respectivamente, “ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar 
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(item g) a poluição e a degradação ambiental; proteção, preservação e recuperação do meio 

ambiente natural e construído [...]”.  

No Capítulo III, quando trata do tema “Plano Diretor”, no Art. 40 fica explicitada a 

orientação que é dada por este documento quanto às diretrizes para o desenvolvimento 

planejado, em que se baseiam os instrumentos da gestão pública, tais como plano plurianual 

de aplicação, diretrizes orçamentárias e orçamento, que devem atender as prioridades por ele 

apontadas. Entendendo-se que ele deva ser construído participativamente, considerando, 

sobretudo, o caráter político do planejamento e assegurando o compromisso da sociedade e do 

Poder Público com a sua execução.  

Nesse sentido, São José dos Campos aprovou e instituiu, por intermédio da Lei 

Complementar nº 306, de 17 de novembro de 2006, seu Plano Diretor para orientar o 

desenvolvimento do município, num horizonte temporal de dez anos de planejamento.  

 

O plano diretor constitui a esfera maior do sistema de planejamento no âmbito 

municipal. Ele deve conter – além de objetivos, prioridades e diretrizes – definições 

de políticas, indicação dos meios necessários a sua implementação e mecanismos a 

serem acionados para assegurar a participação da sociedade no efetivo controle de 

sua execução (MONTEIRO, 1990, p.14).  

 

O Plano Diretor deve se aplicar à realidade, estimulando o processo de 

desenvolvimento e ordenando a expansão urbana. Esse mecanismo de estímulo ao 

desenvolvimento, urbano e rural, deve contemplar as dimensões do desenvolvimento político, 

social, econômico, espacial, administrativo, financeiro e ambiental. 

No Capítulo I, Art. 3º, que trata dos princípios e objetivos do Plano Diretor, está 

estabelecido que os agentes públicos devem observar e aplicar, entre outros,  os princípios de  

preservação, proteção e recuperação do meio ambiente natural (Inciso II). 

Visando garantir o cumprimento das funções sociais foram fixados alguns objetivos 

gerais, dentre os quais, serão ressaltados para a temática deste trabalho os constantes nos 

Incisos I ao IV, que se referem à intenção de: (I) elevar a qualidade de vida da população, 

particularmente no que se refere à educação; (II) promover o desenvolvimento sustentável e 

a equidade social no Município; (III) elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da 

preservação dos recursos naturais e da proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, 

urbanístico, arqueológico e paisagístico; e, (IV) incorporar as diretrizes e as prioridades 

contidas neste Plano Diretor ao Plano Plurianual de Aplicação, às Diretrizes Orçamentárias e 

ao Orçamento Anual.  
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Dos objetivos do Inciso IV, supracitado, trata o Art 5º, quando determina que esses 

instrumentos de gestão deverão incorporar as diretrizes e as prioridades contidas nesta Lei 

Complementar, como instrumentos básicos do processo de planejamento municipal, 

possibilitando a execução de ações que visem atingir os objetivos estabelecidos no Plano 

Diretor. Este documento norteador do desenvolvimento municipal estabelece diretrizes 

gerais de políticas públicas, dentre elas, em seu Art. 6º, Inciso III, a política de 

desenvolvimento urbano-ambiental, que dará respaldo aos planos, programas e projetos que 

estejam relacionados ao desenvolvimento em áreas urbanizadas do território municipal. 

O desenvolvimento urbano-ambiental tem como objetivo geral, segundo Art. 54, a 

estruturação urbana, através da integração da política físico-territorial e ambiental com a 

política socioeconômica. Com esta diretriz de integração de políticas, intenciona-se, além de 

outros objetivos para o desenvolvimento urbano-ambiental, a melhoria do uso racional dos 

recursos naturais e o aumento das áreas verdes e de lazer e da preservação dos Patrimônios 

do Município.  

Para tanto, o Plano Diretor, em seu Art. 55, instituiu: 

 

O Plano de Estruturação Urbana - PEU, que visa ordenar o desenvolvimento físico-

territorial da cidade, estabelecendo um conjunto de diretrizes e projetos relativos ao 

Meio Ambiente, Transporte Público, Saneamento Ambiental, Estruturação Viária, 

ao Sistema de Macrodrenagem Urbana, ao Sistema de Áreas Verdes e de Lazer e ao 

ordenamento do parcelamento, uso e ocupação do solo, incluindo os aspectos 

relativos aos instrumentos de Política Urbana. 

  

O Plano Diretor aborda, ainda, as diretrizes gerais da política de educação e de meio 

ambiente, Artigos 29 (Inciso IX) e 56 (Incisos XVIII e XIV), que se complementam no que 

diz respeito à educação ambiental, especificado que esta esteja em conformidade com a Lei 

Federal n° 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação 

Ambiental. 

Essas políticas públicas, de modo geral, tratam de assegurar ao aluno educação de 

qualidade para o exercício da cidadania, em que a educação ambiental seja desenvolvida 

como prática educativa transversal e integrada. E ainda resolve sobre a continuidade e o 

estabelecimento de novos programas, projetos e campanhas de educação ambiental visando à 

proteção das nascentes, rios e córregos e da cobertura vegetal nativa, limpeza e conservação 

das áreas e bens públicos, além de outros. 

Para delimitar este assunto, quanto à competência do Poder Público Municipal, a Lei 

Orgânica Municipal (LOM), no Art. 21, Incisos II e V, determina que é atribuição do 
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Município elaborar seu orçamento, prevendo receita e fixando despesa, com base em 

planejamento adequado, e administrar seus bens. Também destacadas como atribuições da 

administração pública, concorrentemente à União ou ao Estado, o Art.22, apresenta ainda as 

seguintes competências: 

 

[...] IV - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência e manter, 

com a colaboração técnico-financeira da União e do Estado, programas de educação 

pré-escolar e de ensino fundamental; 

V - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VI - preservar as florestas, a fauna, a flora e o solo; [...] 

 

Esta Lei Orgânica Municipal reserva um Capítulo ao Meio Ambiente, cujos Artigos, 

na íntegra ou parcialmente pertinentes a este estudo e que podem ter rebatimentos sobre o 

tema em pauta, são apresentados a seguir:  

 

Art. 229 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

protegido pelo Poder Público, nos termos da Constituição Federal, cabendo ao 

Município dispor e velar por sua proteção, no âmbito de sua competência, assim 

definida na referida Constituição e na legislação federal e estadual. 

Art. 230 - O Poder Público Municipal, em colaboração com o Estado, assumirá, 

com a participação da comunidade, através de suas entidades representativas, os 

seguintes cuidados: 

I - proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, em suas mais variadas 

formas; 

II - preservação das florestas, da fauna e da flora, das paisagens naturais e dos sítios 

arqueológicos; 

IV - promoção da ecologia como ciência e sua divulgação nos meios de 

comunicação, assim como na rede escolar, através de um trabalho de esclarecimento 

e conscientização públicos; 

V - execução, com a colaboração da União, do Estado e de outros órgãos e 

instituições, de programas de recuperação do solo, de reflorestamento e 

aproveitamento de recursos hídricos; 

Art. 239 - Cabe ainda, ao Município, no campo dos recursos hídricos: 

III - zelar pela capacidade de infiltração do solo, principalmente nas áreas de recarga 

de aquíferos subterrâneos, protegendo-o por leis específicas, em consonância com as 

normas federais e estaduais de preservação dos seus depósitos naturais. 

Art. 245 - O Município, respeitado o direito de propriedade, poderá executar 

levantamentos, estudos, projetos e pesquisas necessárias ao conhecimento do meio 

físico. 

Art. 246 - O Município deverá ter como meta implantar e manter áreas verdes de 

preservação permanente, de acordo com os parâmetros fixados pela Organização 

Mundial de Saúde. 

 

No Art. 249, Inciso III, está estabelecido que é dever do Poder Público “priorizar 

investimentos em educação, cultura e preservação do meio ambiente”. Outro aspecto 

importante trazido por esta Lei, no Art.258, é que as “áreas definidas em projetos de 

loteamento como verdes ou institucionais não, poderão, em qualquer hipótese, ter alterados 

sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos”. 
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Em relação ao Art. 287, sobre a política social do Município que “pressupõe 

programas com caráter emergencial e compensatório, visando aos seguimentos mais 

pauperizados da população, em consonância à demanda do Município”, pode-se afirmar que 

ele cria oportunidade para aproveitamento de mão de obra, associada à criação de programas e 

frentes de trabalho, que objetivem geração de renda e promoção da qualificação profissional 

às famílias ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Este mecanismo abre a 

possibilidade de integrar à equipe de trabalho indivíduos que estejam vinculados a programas 

de assistência e desenvolvimento social promovidos pelo Município. 

Outras normas e regulamentações mais específicas aparecerão ao longo do trabalho 

junto aos temas que exijam maior detalhamento e especificidade.  

 

 

4.3 O Projeto de Revitalização de Nascentes de São José dos Campos: criação, 

planejamento e implementação. 

 

 

O Projeto “Revitalização de nascentes em áreas públicas urbanas municipais” da 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos (Anexo K), foi criado e implementado por 

intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, em 2006, visando revitalizar nascentes 

localizadas em áreas públicas municipais, pelo reflorestamento de suas áreas de preservação 

permanente (APPs), conforme definidas no Código Florestal
26

 (Lei Federal n
o 

4771/1965, 

com nova redação dada pela Lei n
o
. 7.803/1989, Art. 2

o
, alínea c).  

Os trabalhos começariam nas nascentes localizadas à margem direita do rio Paraíba 

do Sul, no mesmo ano, constituindo então a Fase I. Na Fase II seriam as nascentes localizadas 

à margem esquerda, cujo processo foi previsto para o ano de 2007, e na Fase III a Prefeitura 

Municipal iria estimular e apoiar o processo de revitalização de nascentes em áreas 

                                                           
26

 Artigo 1º - As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de 

utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os 

direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem. 

§ 2
o
 - Para os efeitos deste Código, entende-se por:  

II - Área de preservação permanente: área protegida nos termos dos Artigos. 2
o
 e 3

o
 desta Lei, coberta ou não 

por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das 

populações humanas. 

Artigo 2º - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de 

vegetação natural situadas: 

[...] c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”, qualquer que seja a sua 

situação topográfica, num raio mínimo de 50m (cinquenta metros) de largura; [...] 
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particulares. A previsão de implementação das etapas ou fases do programa seria para 3 (três) 

anos, entre 2006 a 2008. A Figura 9 indica a localização das nascentes das Fases I e II, 

sobrepostas à imagem e rede de drenagem, de parte do território.  

 

 

              

Figura 9 - Mapa de drenagem do município com cobertura parcial imageada (A), em detalhe a porção 

do território com a delimitação do perímetro urbano (B). 

Fonte: A - PMSJC/SEMEA, 2006; B - adaptado de Cidade Viva (PMSJC, 2011). 

.  

 

Seguindo as instruções normativas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo (Resoluções SMA N
os. 

021/2001 e 047/2003), que orientam os aspectos 

técnicos da recomposição vegetal em reflorestamentos heterogêneos com espécies arbóreas 

nativas da região, com prioridade às nascentes para a recuperação florestal, por intermédio de 

práticas conservacionistas nas APPs, conforme Art. 3º da Resolução SMA 047/2003
27

. 

Dessa maneira, esperava-se contribuir para a manutenção da qualidade e quantidade 

do fluxo original de água, o enriquecimento da biodiversidade e a melhoria da qualidade do 

ambiente urbano.  

                                                           
27 Art. 3º - Na execução dos trabalhos de recuperação florestal, deverão ser priorizadas as seguintes áreas: 

a) as áreas consideradas de preservação permanente pela Lei Federal 4771/65, em especial aquelas localizadas 

em nascentes e olhos d'água; [...] (SÃO PAULO, 2003). 

 

A B 
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O Projeto possuía, ainda, alguns objetivos específicos (PMSJC/SEMEA, 2006), tais 

como:  

 o levantamento da situação de cada nascente identificada;  

 a elaboração de projetos específicos para cada uma delas; 

 o envolvimento das outras Secretarias Municipais, órgãos e associações 

relacionadas às ações de intervenção definidas para as áreas predefinidas;  

 o envolvimento das comunidades nos trabalhos de revitalização das nascentes, 

proporcionando à população ambientes naturais  limpos, restaurados e 

protegidos ambientalmente. 

 a recomposição da mata ciliar de acordo com orientações do Código Florestal 

(Lei Federal n
o
 4771/65) e das Resoluções SMA, supracitadas;   

 o monitoramento das condições físico-químicas e microbiológicas da água, por 

meio de análises periódicas; e, 

 a introdução da prática de Educação Ambiental junto às comunidades do 

entorno das nascentes, envolvendo-as nos trabalhos de revitalização, 

conservação e preservação das nascentes; possibilitar a participação da 

população nos trabalhos de melhoria da qualidade do ambiente, evitando novas 

interferências negativas nas áreas em processo de revitalização. 

As medidas que foram adotadas para revitalização das nascentes levavam em 

consideração o cunho compensatório ou mitigador dos impactos negativos causados, 

anteriormente, por processos de uso e ocupação do solo inadequados, sobretudo, em relação à 

urbanização indiscriminada, muitas vezes, até mesmo com a ocupação das áreas de 

preservação permanente (APPs), contrariando a legislação ambiental vigente. As ações de 

revitalização promoveriam a restituição de algumas das condições ambientais anteriores à 

urbanização, promovendo o enriquecimento da fauna e flora locais, transformando aquelas 

áreas públicas em locais agradáveis e preservados, de modo a melhorar a qualidade da água e 

da vida urbana, e que receberiam, posterior ao trabalho de revitalização, equipamentos 

urbanos para dar melhor uso àqueles espaços públicos, com projetos urbanísticos também 

específicos a cada uma delas (PMSJC/SEMEA, 2006).  
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4.3.1 Estabelecendo parcerias: uma estratégia de envolvimento dos diferentes setores da 

sociedade. 

 

 

Como descrito anteriormente neste trabalho, o Programa de Revitalização de 

Nascentes começou a se delinear na Secretaria de Meio Ambiente (Semea), influenciado pelas 

ideias da obra Biologia do conhecer e do amor, de Humberto Maturana, divulgadas quando da 

visita de um grupo de professores e alunos do Colégio Eng
o
. Juarez Wanderley. Envolvidos 

com ações passíveis de estabelecer vínculos e criar redes capazes de promover ações 

sinérgicas e afins com diferentes grupos de interesses convergentes, no caso, a proteção dos 

recursos naturais e, por consequência, da vida. Em meio a esse entusiasmo, os trabalhos para 

a operacionalização do Programa de Revitalização de Nascentes, nascido como projeto, iam 

acontecendo simultaneamente. As equipes eram formadas por funcionários
28

, estagiários
29

, 

profissionais voluntários
30

 e técnicos contratados
31

 (PMSJC/SEMEA, 2007), integrando as 

Assessorias de Parques e Áreas Verdes que cuidavam de planejar os reflorestamentos e de 

fornecer informações técnicas de agronomia e silvicultura ao grupo. Dedicada a criar o 

Programa de Educação Ambiental para Revitalização de Nascentes e o de Educação 

Ambiental, o pessoal da Semea contava ainda com o apoio fundamental do Prof. Carlos A. 

Mourthe Jr, membro da coordenação técnico-pedagógica do Colégio Eng
o
. Juarez Wanderley, 

da Prof
a.
 Elisa M. K. Farinha da Secretaria Municipal da Educação e da Prof

a.
 Suely Franco S. 

Lima, da Oficina Pedagógica da Diretoria Regional de Ensino. 

Comparado ao conceito de Coletivos Educadores trazido por Ferraro Jr. e Sorrentino 

(2005), o processo transcorrido para a formação da equipe técnica do PRN se assemelha aos 

princípios apresentados pelos autores: 

 
 [...] grupo de profissionais que se aproximam (aproximaram) para superar lacunas e 

dificuldades e potencializar as qualidades e capacidades de cada instituição, de cada 

pessoa, para possibilitar processos de educação ambiental permanentes, articulados, 

                                                           
28

 Funcionários: Antonio Carlos Cortez Mauro, Cristiane Maria Franzini de Souza, Rosana Mayumi Oumura de 

Melo, Sílvia I. de Lima e Urbano Reis Patto Filho. 
29

 Estagiários: Diego Felipe da Guia, Marcel Ian G. M. Mendonça, Lucas Ribeiro Faria, Vanessa Cristine 

Morais. 
30

 Colaboradores voluntários: Alexandre Consiglio, Andilam Ribeiro Furtado, Cíntia Galvão Salles, Gisele 

Gomes Valle, Guilherme Arnold Vieira, Juliana Sundfeld Penido, Maurício Takahama, Rafael Afonso Ferreira, 

Ricardo Law e Rogério Romero Mazzeo. 
31

 Júlio Peres dos Santos e William Alvarenga Portela. 
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continuados e voltados a totalidade de habitantes de um determinado território 

(FERRARO JR.; SORRENTINO, 2005, p. 59-60)  

 

Com uma equipe multidisciplinar e interinstitucional, o projeto de revitalizar 

nascentes em São José dos Campos ia se materializando. Profissionais das Áreas das Ciências 

Biológicas, Exatas, Humanas e de Tecnologias trabalharam juntos, dialogando, refletindo 

sobre estruturar e implementar as intervenções para que se atingissem os objetivos que foram 

definidos para a restauração ecológica, a educação ambiental e a mobilização social. 

Assim que os projetos executivos para intervenções nas APPs das nascentes ficaram 

prontos, a Semea promoveu, em julho de 2006, uma apresentação do Projeto ao Secretariado 

para divulgar a proposta e buscar apoio na implementação das ações de revitalização 

pretendidas.  

Conforme registro da Semea (2006), para a implantação do Projeto foram convidados 

o Prefeito e seus assessores diretos, os representantes das Secretarias Municipais de Esportes 

e Lazer (SEL), Planejamento Urbano (SPU), Educação (SE), Especial de Defesa do Cidadão 

(SEDEC), Obras (SO), Serviços Municipais (SME) e, ainda, a concessionária dos serviços de 

abastecimento e esgotamento sanitário, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (Sabesp), em função de suas atividades possuírem relação com o tema.  

A Tabela 5 apresenta as primeiras áreas públicas, levantadas onde as APPs de 

nascentes seriam revitalizadas, e os órgãos a serem acionados para apoio às ações da Semea.  

 

Tabela 5 - Órgãos Envolvidos 

Nascentes SEL SPU SE SEDEC SO SSM SABESP 

1. Campo dos Alemães   X X X   X X 

2. Campos São José     X X   X   

3. Jardim Mariana II (2)     X X   X X 

4. Parque Novo Horizonte     X X     X 

5. Jardim São José X   X X X X X 

6. Jardim São Vicente X   X X X X X 

7. Jardim Satélite / San Marino X X X X X X X 

8. Jardim Santa Inês III   X X X     X 

9. Jardim Califórnia (3)     X X       

10. Pousada do Vale – 

Manjerona 

    X X X X   

11. Pousada do Vale – M
a.
 Júlia     X X X     

12. Res. Ema II X X X X       

13. Vista Verde X   X X   X X 

     Fonte: adaptada de PMSJC/ Semea (2006). 
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Da mesma forma, pensou-se em buscar parcerias envolvendo a sociedade civil 

organizada e instituições do setor privado. Houve, já em 2006, apoio material, humano e/ou 

financeiro para as primeiras etapas do trabalho.  

A Embraer e o Instituto Embraer de Educação e Pesquisa, por intermédio do Colégio 

Eng
o.
Juarez Wanderley, foram as primeiras instituições a integrar o rol das instituições 

parceiras do Programa, uma vez que a proposta de recuperar nascentes estava em curso 

naquele Colégio, como referido anteriormente. 

 

O primeiro desafio que a Embraer enfrentou foi escolher a nascente para iniciar o 

projeto
32

, visto que existem várias na região que necessitam de melhorias para 

garantir a qualidade do rio Paraíba do Sul. Desta forma, iniciou-se o estudo em 

conjunto com o Instituto, conseguiu-se identificar a nascente para iniciar o projeto, 

que seria uma que estaria localizada em uma área de propriedade particular, 

denominada Fazenda Saúde. Ao iniciar o projeto, verificou-se que ele poderia ter 

formas de um grande projeto de divulgação para a comunidade e, principalmente, 

sensibilizar a todos da sociedade civil para ampliação nas demais comunidades 

(EMBRAER, 2008, p.14)  

 

Ainda de acordo com a PMSJC/Semea (2007), em 2006, outras instituições do setor 

privado foram convidadas a participar do Programa, tais como Sabesp, Votorantim Celulose e 

Papel, Almeida Camargo Advogados, Johnson & Johnson, passaram a integrar o grupo dos 

parceiros do Programa. Do setor público, as Secretarias de Educação, Municipal e Estadual, 

esta por intermédio da Diretoria de Ensino – Região de São José dos Campos se agregaram ao 

Programa. As 20 (vinte) escolas públicas que iniciaram a Fase I estavam em igual proporção, 

ou seja, 10 (dez) municipais e 10 (dez) estaduais. Havia ainda uma equipe de voluntários que 

contribuiu com a elaboração e implementação do projeto. 

No ano seguinte, outras instituições foram convidadas a integrar o PRN, já na Fase 

II, das nascentes localizadas à margem esquerda do rio Paraíba do Sul e remanescentes da 

Fase I, 13 escolas públicas, 2 fundações, 1 ONG e duas Associações de Moradores nas 

proximidades das APPs que seriam revitalizadas, que serão apresentadas posteriormente. 

Dessas instituições convidadas, nem todas permaneceram como parceiras do Programa.  

Ao final de 2008, o Programa possuía mais adeptos: a Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo, por intermédio da Fundação Florestal e do Instituto 

Florestal, algumas empresas do setor privado como a Monsanto, o CenterVale Shopping, Alto 

                                                           
32

 Segundo Mourthe Jr (2005, p. 59 - 102) as ideias iniciais começaram a se delinear em 2002, quando os alunos 

da Oficina de Ciências, do Colégio Juarez Wanderley, sentiram-se motivados a investigar e propor soluções para 

o problema de poluição do ribeirão Vidoca, em São José dos Campos. Efetivamente, a ação de recomposição da 

mata ciliar de uma das nascentes do ribeirão Vidoca, localizada na Fazenda Saúde, no município de Jacareí, 

aconteceu em 2004.   
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Tietê Materiais Recicláveis e a ADC General Motors – SJC. Em 2007, o Programa contava 

com 15 (quinze) instituições parceiras, mais 29 (vinte e nove) escolas públicas, 2 Unidades  

da Fundação Hélio Augusto de Souza (Fundhas) e a ONG Brasil Soka Gakkai Internacional
33

 

(BSGI) – São José dos Campos (PMSJC/SEMEA, 2008). 

 

 

4.3.2 Planejamento e execução das intervenções nas áreas de preservação permanentes 

das nascentes situadas em áreas públicas 

 

 

O trabalho de planejamento se iniciava com o levantamento das nascentes existentes 

em áreas públicas urbanas. Por intermédio do banco de dados da Prefeitura Municipal, era 

possível obter informações relativas aos usos do solo urbano, às definições das áreas públicas 

e à rede de drenagem. Estava disponível o levantamento aerofotogramétrico, de 2006 e 2007 

que, a partir do programa SPRING, um software de domínio público, desenvolvido pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), possibilitava cruzar todas as informações 

obtendo-se, então, uma visão espacializada da realidade. 

Com o levantamento digital, os técnicos da Semea iam a campo para a primeira 

verificação das informações obtidas através do geoprocessamento.  A visita de 

reconhecimento tinha por objetivo marcar as coordenadas geográficas do ponto de localização 

das nascentes identificadas, utilizando-se para isso um aparelho de GPS. Seguida a esta etapa, 

gerava-se uma imagem, a partir do levantamento aerofotogramétrico, indicando as 

coordenadas geográficas, as linhas de drenagem, os buffers que, neste caso, são linhas 

traçadas para delimitar as APPs, caracterizando assim a existência da nascente em área 

pública municipal urbana (Figura 10) e o espaço que sofreria a intervenção. A APP tem, 

aproximadamente, 8.000 m
2
, correspondente a 50 m de raio a partir da nascente ou olho 

d'água, conforme regulamentado no Código Florestal Estima-se para essa área o plantio de, 

aproximadamente, 1.350 mudas de árvores. 

 

                                                           
33

 Soka Gakkai é a designação de um movimento internacional, que tem como objetivos o estabelecimento da 

paz, da cultura e da educação. No Brasil é representada pela Brasil Soka Gakkai Internacional (BSGI), que é uma 

organização leiga de praticantes do Budismo de Nitiren Daishonin, fundamentada na recitação de Daimoku 

(Nam-Myoho-Rengue-Kyo) e na recitação do Gongyo ao Gohonzon.(BSGI, 2013). 
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Figura 10 - Foto aérea com a delimitação das APPs da nascente, identificada na imagem 

como Ponto 04, e do curso d’água do bairro Vista Verde (PMSJC/SEMEA, 2006). 

 

Também nessa etapa foram realizados os registros fotográficos iniciais (Figuras 11 a 

14) e o diagnóstico de cada uma das áreas visitadas. Estas ações geraram um relatório da 

situação encontrada em campo, forneceram subsídios para a estruturação do plano de 

revitalização das áreas identificadas nas etapas de levantamento, principalmente nos anos de 

2006 (Fase I) e 2007 (Fase II). No entanto é mister notar que foi um processo contínuo 

durante esses 6 (seis) anos, desencadeado sempre que chegava à Secretaria de Meio Ambiente 

a informação da possível existência de nascentes em áreas públicas. 

 

 
 

Figura 11 - Afloramento de água sob a canaleta de 

concreto. 

 

Figura 12 - Tubulação aberta, erosão e deposição de 

entulho. 

A linha vermelha 

delimita a APP do 

curso d’água 

A linha amarela delimita a 

APP da nascente 

A linha azul indica  

o curso d’água 
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Figura 13 - Proximidade com as vias públicas. 

 

Figura 14 - Deposição de entulho e lixo doméstico. 

Fotos: arquivos PMSJC/ Semea (2006).  

 

Nas visitas, utilizava-se uma planilha padrão com informações mínimas que 

precisariam ser coletadas, facilitando a uniformização dos trabalhos em todas as nascentes. O 

modelo apresentado pela Tabela 6 foi estruturado com esta finalidade. 

 

Tabela 6 -  Planilha de levantamento inicial da situação das nascentes. 

Área observada SIM NÃO % 

Área de APP urbanizada       

Presença de cerca / muro       

Nascente ativa       

Vegetação / nascente       

Vegetação / calha       

Vegetação rasteira       

Área de encharcamento       

Presença de entulho       

Presença de lixo       

Assoreamento       

Erosão       

Porte arbóreo       

Fauna       

Formigas       

Cupins       

Coleta de água pluvial       

Coleta de esgoto doméstico 

aparente 

      

Presença de animais invasores       

Fonte: adaptado de PMSJC/ Semea (2006). 

 

A partir dos levantamentos e análise dos relatórios específicos de cada nascente, 

preparava-se um projeto executivo individualizado no qual se discriminavam as ações 
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necessárias à revitalização das áreas levantadas, conforme demonstra a ilustração abaixo 

(Figura 15).  

 

 
Figura 15 -  Demonstrativo do Projeto de Reflorestamento das APPs da nascente e curso d’água. 

Fonte: Semea/PMSJC (2006). 

 

As espécies vegetais indicadas para o reflorestamento levavam em consideração as já 

existentes nos locais, que eram identificadas durante a fase de diagnóstico. Incluía-se então as 

espécies nativas da região e demais espécies em perigo de extinção, conforme Resoluções 

SMA 021/01 e 047/03 da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMEA/PMSJC, 2007).  

Adotava-se um modelo de cronograma de execução para orientar os tratos culturais 

ou outros serviços anteriores ao plantio, conforme modelo apresentado a seguir (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Modelo de cronograma de desenvolvimento das atividades. 

Ações necessárias à revitalização das APPs das 

nascentes 

2006 

AGO SET OUT NOV DEZ 

Implantação do Programa de Educação Ambiental           

Cercamento da área com arame liso (4 fios)           

Colocação de placa informativa do Projeto           

Limpeza de entulho e lixo           

Comunicação à Sabesp quando da presença de esgoto           

Roçada mecanizada           

Identificação e combate a formigas e cupins      

Demarcação das covas           

Abertura manual de covas           

Correção do solo com calcário           

Adubação química (NPK) e orgânica (esterco bovino)           

Fechamento das covas           

Aquisição e transporte das mudas           

Distribuição e plantio das mudas      

Registro fotográfico           

Elaboração de relatório de acompanhamento           

Fonte: adaptado de Semea/PMSJC (2006). 

 

O programa de educação ambiental, a que se refere o cronograma (Figura 18), será 

tratado, posteriormente, com o devido detalhamento, uma vez que este constitui um dos 

pilares do PRN do Município de São José dos Campos.  

Ao final da etapa de identificação das nascentes existentes em áreas públicas urbanas 

municipais, 19 áreas foram indicadas para integrarem o projeto na Fase I, ou seja, das 

nascentes que estivessem à margem direita do rio Paraíba do Sul. Na Tabela 8 estão 

relacionados dados das nascentes e os responsáveis pelas áreas, onde figuram algumas 

empresas parceiras da Semea para o PRN.  
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Tabela 8 – Localização das Nascentes da Fase I e responsável pela revitalização da APP.  

Nascentes Bairro APP 

(m²) 

Nº de mudas 

(unidades) 

Instituição responsável 

pelo reflorestamento 

1 Jd São Vicente 8 000 1 350 ADC GM 

2 Jd Mariana II 8 000 1 350 Semea 

4 Jd Santa Inês III 8 000 1 350 MONSANTO 

5 Jd São José I 8 000 1 350 Semea 

6 Jd Satélite 8 000 675 Semea 

7 Pq Novo Horizonte 1 100 200 Semea 

8 Pousada do Vale  8 000 1 350 Semea 

9 Pousada do Vale  8 000 1 500 Semea 

10 Vista Verde 8 000 1 800 Embraer 
11 Campos de São José 8 000 1 350 MONSANTO 

12 Campos de São José 8 000 1 350 Semea 

13 Jardim Califórnia 8 000 1 350 Semea 

14/15 Jardim Califórnia 16.000 2 700 PROLISA 

16/17 Parque da Cidade (2) 1 000 150 Semea 

18 Campo dos Alemães 8 000 200 Semea 

19 Residencial EMHA II 8.000 1.350 Semea 

TOTAL 122.100 20.725  

Fonte: PMSJC/ Semea (2008).  

 

Finda a etapa de identificação, iniciaram-se a elaboração dos projetos 

individualizados das nascentes que, em função das necessidades da realização dos trabalhos 

de campo, onde eram feitos os diagnósticos, aconteciam paulatina e sequencialmente. Dessa 

forma, os serviços para o preparo das áreas que iriam receber o reflorestamento começaram. 

No diagnóstico havia a indicação dos serviços necessários os quais, em linhas gerais e 

segundo a Prefeitura Municipal de São José dos Campos/Secretaria de Meio Ambiente 

(2006), consistiam em: 

 limpeza do terreno, retirada de resíduos sólidos da construção civil, resíduos 

sólidos domiciliares, resíduos sólidos volumosos, como móveis, pneus e outros 

objetos muitas vezes dispostos inadequadamente e encontrados até mesmo nas 

proximidades dos afloramentos das águas das nascentes. 

 recuperação das erosões, utilizando técnicas de engenharia, quando necessário;  

 roçada da área e remoção de espécies vegetais invasoras, quando necessário; 

 conserto de tubulações de águas pluviais que, nas áreas urbanas, são direcionadas 

aos cursos d’água existentes nas proximidades dos loteamentos;  
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 cercamento do perímetro da APP, com 4 fios de arame liso e mourões de 

eucaliptos e arame farpado, se necessário prevenir a entrada de bovinos e equinos 

que podem pastar ou pisotear as mudas jovens; 

 colocação de placas informativas sobre o Projeto de Revitalização da Nascente em 

curso naquela área pública, sendo fixadas nas proximidades da cerca de proteção; 

 preparação de covas ou berços, com medidas aproximadas de 50 cm x 50 cm x 50 

cm (vide esquema abaixo, Figura 16), com as laterais escarificadas, evitando o 

enovelamento das raízes; 

 

Figura 16 -  representação esquemática da dimensão da cova ou berço. 

Fonte: PMSJC/Semea (2006). 

 

 preparo do solo, com correção do pH adicionando 200 g de calcário dolomítico 

ao fundo da cova. Para adubação, misturava-se ao solo que preencheria a cova, 

150g adubo químico granulado (NPK 10-10-10), 50g de superfosfato simples 

e, ainda, 18 L de matéria orgânica, em geral esterco bovino ou composto 

orgânico; 

 escolha e definição de proporção das espécies para o reflorestamento, 

seguindo-se o proposto na Resolução SMA 047/2003, da Secretaria Estadual 

do Meio Ambiente, sendo consideradas no projeto as seguintes 

recomendações: 

 
Art. 1º - A recuperação de áreas degradadas exige elevada diversidade, que pode ser 

obtida com o plantio de mudas e/ou outras técnicas tais como Semeadura direta, 

indução e/ou condução da regeneração natural. 

§ 1 - O caput deste artigo não se aplica para áreas de recuperação com menos de 1,0 

(um) hectare, nas quais deverão ser utilizadas, no mínimo, 30 espécies. 

§ 2 - Respeitando-se as formações de ocorrência, recomenda-se a utilização de 

espécies ameaçadas de extinção e/ou atrativas da fauna associada. 

§3 - As espécies escolhidas deverão contemplar os dois grupos ecológicos: pioneiras 

(pioneiras e secundárias iniciais) e não pioneiras (secundárias tardias e climácicas), 

considerando-se o limite mínimo de 40% para qualquer dos grupos. 

§4 - Com relação ao número de indivíduos por espécie, nenhuma espécie poderá 

ultrapassar o limite máximo de 20% do total do plantio (SÃO PAULO, 2003). 
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 Plantio das mudas de árvores em quincôncio, como mostra o esquema (Figura 

17) com tutoramento das mudas, utilizando-se estacas de dois metros (2 m) de 

altura, em geral as de bambu, e amarrio de borracha ou fita plástica, para fixá-

las orientando seu crescimento. 

 

   
Figura 17 -  representação esquemática da disposição das mudas de árvores nativas em 

reflorestamento heterogêneo -  recomposição de mata ciliar em APP (PMSJC/SEMEA, 2006). 

 

 

Realizado o plantio, iniciava-se a fase de acompanhamento e conservação das áreas 

revitalizadas que, por exigência da Resolução SMA 047/2003, Art. 5
o
, § 1

 o
, seria de 18 

meses. Com a aprovação da Resolução SMA 008, em 2008, o número de espécies exigidas 

em reflorestamento heterogêneo passou de 30 para 80, considerando-se percentuais distintos 

para os grupos sucessionais
34

, Do mesmo modo, em relação às espécies ameaçadas de 

extinção, e do prazo de conservação do reflorestamento que passou para vinte e quatro meses 

(24). Por esta razão, a partir dessa normativa, adotou-se o período de vinte quatro meses para 

os plantios executados nas Fases I e II, cujo modelo de cronograma é apresentado na Figura 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Segundo Resolução SMA 008/2008, consideram-se em reflorestamentos heterogêneos os grupos sucessionais  

formados por espécies pioneiras e secundárias iniciais: espécies que normalmente ocorrem nos estádios iniciais 

da sucessão natural; espécies secundárias tardias e climácicas: espécies típicas dos estádios intermediário e final 

da sucessão natural. 
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Figura 18 -  Modelo de cronograma para o período de acompanhamento e conservação das áreas reflorestadas. 

Fonte: PMSJC/ Semea (2007). 

 

Concomitantemente à execução dos trabalhos de revitalização das nascentes da Fase 

I, em 2007, fez-se a identificação das novas áreas que integrariam o projeto, denominada Fase 

II, em que a região abrangida estava à margem esquerda do rio Paraíba do Sul. Ocorre que, 

durante esse processo, outras nascentes foram identificadas, não ficando restrito o 

levantamento apenas à margem esquerda. Portanto, há nascentes situadas na margem direita 

que integram a Fase II do projeto, conforme indicado na Tabela 9.  
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Tabela 9 - Localização das nascentes da Fase II com previsão de área e de plantio  

Nascentes Bairro APP (m²) Nº de mudas 
Instituição responsável 

pelo reflorestamento 

1-2 Altos de Santana (2) 16 000 1 350 Sabesp 

3 Jardim Satélite 8 000 1 350 Center Vale/Alto Tietê 

4 Residencial Vista Linda 5 077 1 350 Semea 

5 
Altos de Vila Paiva     
Av. Buquira 

8 000 1 350 Semea 

6 
Altos de Vila Paiva I 

R. João G. dos Santos 
8 000 675 Semea 

7 R. Antônio P. Perotti 8 000 200 Semea 

8 
Jardim Califórnia 

Av. Benedito Friggi 
8 000 1 350 Secretaria de Transporte 

9 Jardim Nova Detroit 8 000 1 500 Semea 

10 
Urbanova    
Cond. Portal da Serra 

8 000 1 800 Monsanto 

11 Cond. Altos Serra III 8 000 1 350 Semea 

12 Rua UB 88 8 000 1 350 Semea 

13 Residencial Eldorado 8 000 1 350 Semea 

14 
Condomínio Morada da 

Serra 
8 000 2 700 Semea 

15 Vila Guarani 3 500 150 Semea 

16-17 
Jardim Pararangaba 
(2) 

16 000 200 Semea 

 TOTAL 128 577 18 025  

Fonte: PMSJC/ Semea (2013). 

 

À medida que iam sendo identificadas, essas nascentes passavam a integrar a lista do 

programa. Até o final de 2012, a relação sofreu alterações a serem apresentadas 

posteriormente. 

 

 

4.3.3 Custos e operacionalização dos serviços de reflorestamento 

 

 

Tendo definidas as etapas e orientações técnicas e metodológicas, preparou-se o 

orçamento por nascente, até para que pudesse ser apresentado aos interessados em apoiar a 

iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente. Os custos de implantação do reflorestamento e da 

conservação das áreas reflorestadas são apresentados nas Tabelas 10 e 11. A seguir, foram 
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estimados em 2006, sendo considerada a mesma estimativa para o ano de 2007, considerando-

se que o índice de inflação acumulada no ano de 2006 estava na casa dos 3%, segundo IPCA 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor) (IBGE, 2013). 

 

Tabela 10 - Custos de implantação do reflorestamento 

Discriminação Quantidade Valor unitário (R$) Valor Total (R$) 

Mudas 1350 4,60 6210,00 

Substrato 53m³ 8,50 450,50 

Mourões 191 9,00 1721,00 

Arame liso 1530m 0,30 459,00 

Mão de obra 106 dias 65,00 6906,00 

Adubo 223 kg 0,80 178,50 

Calcáreo 297 kg 0,15 44,50 

Defensivo agrícola ----- ----- 75,00 

  Total  16.043,00 

Fonte: PMSJC/SEMEA (2008) 

 

Tabela 11 - Custos de conservação do reflorestamento por vinte e quatro (24) meses 

Discriminação Quantidade Frequência Valor unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

Replantio de mudas (10%) 135 24 meses 3,80 513,00 

Coroamento (mudas) 1350 Bimestral ----- 5670,00 

Roçada (m2) 8000 Trimestral ----- 8400,00 

Reposição de mourões 20 24 meses 9,00 180,00 

Reposição de arame liso (m) 500 24 meses 0,30 150,00 

Adubo (kg) 200 Trimestral 0,80 1280,00 

Defensivo agrícola ----- Mensal ----- 150,00 

   Total 16.343,00 

Fonte: PMSJC/Semea (2008) 

 

No início dos trabalhos, houve apoio da Secretaria de Planejamento na realização dos 

levantamentos das áreas, nos setores de geoprocessamento e de zoneamento e uso do solo, 

especialmente. As Secretarias de Serviços Municipais e de Obras cooperaram no que se refere 

à execução de serviços nas áreas públicas para limpeza, remoção de lixo e entulho, roçada, 

abertura de berços e preparo do solo para o plantio, e também no empréstimo de 
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equipamentos, como máquinas de terraplanagem, caminhões e mão de obra para realização 

inicial dos trabalhos. Do Horto Florestal, atualmente, denominado Parque Natural Municipal 

Augusto Ruschi, vinham as mudas, lá produzidas, principalmente, para a arborização urbana, 

e insumos. Ao final do ano de 2006, contratou-se uma empresa para executar o plantio e 

acompanhamento, por 60 dias, em 16 nascentes da Fase I. 

 Em 2007, a Secretaria de Meio Ambiente contava com o apoio da Secretaria de 

Serviços Municipais e da Urbanizadora Municipal (URBAM), para a realização dos trabalhos 

nas nascentes. Em meados daquele ano, estruturou-se a equipe de arborização da Semea para 

se responsabilizar pela continuidade dos serviços de implantação e conservação dos 

reflorestamentos do Programa de Revitalização de Nascentes e demais serviços relacionados 

ao plantio de árvores e conservação de áreas de preservação permanente em outras locais. 

Os trabalhadores da equipe eram, em parte, funcionários e técnicos da Prefeitura 

Municipal e bolsistas que integravam um grupo assistido pela Secretaria de Desenvolvimento 

Social. Vários são os serviços públicos oferecidos pela SDS, como o Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS) que atende famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade 

social e o programa municipal de transferência de renda (PMSJC/SDS, 2013), o Bolsa 

Auxílio Qualificação, criado pela Lei Municipal nº 6.309, de 9 de maio de 2003, voltado aos 

munícipes em situação de desemprego ou sem oportunidade de trabalho (PMSJC/SDS, 2013). 

Dessa forma, o Programa de Revitalização de Nascentes oportunizava qualificação 

profissional pela experiência e treinamento que os bolsistas recebiam dos técnicos 

responsáveis pelos trabalhos de campo.  

Segundo relatório da Assessoria de Parques e Áreas Verdes, ao final de 2007, a equipe 

de arborização possuía 20 (vinte) funcionários, dos quais 4 eram da URBAM, 16 (dezesseis) 

bolsistas e uma assessoria técnica contratada (PMSJC/SEMEA, 2008, p.1). 

 

 

4.3.4 Monitoramento e análise da água 

 

 

Considerando que a intervenção proposta poderia promover alterações na qualidade 

e/ou quantidade da água das nascentes, estabeleceu-se a obrigatoriedade do monitoramento da 

qualidade da água em cada uma das áreas. 

Antes de firmar, efetivamente, a parceria com a empresa concessionária de 

saneamento básico (água e esgoto) do Estado de São Paulo, Sabesp, fez-se uma contratação 
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para implementar os projetos em 16 (dezesseis) APPs de nascentes. Nesse contrato foram 

incluídas doze análises de qualidade de água, realizadas por laboratórios especializados a fim 

de ficar oficialmente registrada a condição inicial das águas das nascentes. 

Posteriormente, coube à Sabesp, como parceira do projeto, proceder às demais 

análises, simultaneamente, às realizadas com o kit utilizado pelo Programa de Educação 

Ambiental do projeto. Os kits eram utilizados para atividades de educação ambiental, para a 

qual não havia necessidade de precisão nas análises, ao ponto de atender à Resolução 

CONAMA n
o 
357/2005 para os parâmetros de qualidade da água.  

O projeto previa o monitoramento pelo período de 2 anos, observando-se a 

sazonalidade ao realizar 4 análises de água por nascente, duas na estação chuvosa e duas na 

seca, de cada ano.  

Nas visitas iniciais, elaborava-se um relatório a partir de análise 

sensorial/organoléptica, em que eram registrados os aspectos gerais encontrados nas 

proximidades da nascente. Eram eles: percepção de cheiros, cor da água, materiais dispostos 

nas imediações ou ainda canalizações dirigidas à nascente ou seu curso d’água que pudessem 

causar algum tipo de poluição. 

Os parâmetros analisados eram: pH, condutividade, oxigênio dissolvido (OD), 

temperatura da água, turbidez, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), ferro, cobre, fósforo, 

série de nitrogênio, coliformes totais e fecais.  

Os alunos e professores do programa de educação ambiental, desenvolvido 

especificamente para o Programa de Revitalização de Nascentes acompanharam as análises. 

 

 

4.4 Educação Ambiental 

 

 

Como exposto anteriormente, a Secretaria de Meio Ambiente (Semea) estava recém-

criada em 2006, e os trabalhos aconteciam concomitantemente nas Assessorias de Parques e 

Áreas Verdes e de Educação Ambiental.  

Nesse sentido, é interessante relatar outra ação da Semea: a elaboração coletiva do 

Programa Municipal de Educação Ambiental no Município de São José dos Campos 

(Promea), que ocorreu no período de novembro de 2005 a março de 2006.  
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No trabalho, houve a participação voluntária de representantes de diversos segmentos 

da sociedade
35

 dentre os quais Instituições de Ensino e Pesquisa, ONGs, empresas que 

atuavam em educação ambiental, dentre outros. O grupo de trabalho que se constituiu reunia-

se na Semea a fim de construir, participativamente, o Programa de Educação Ambiental do 

Município, conforme mostra a imagem de uma das reuniões (Figura 19). 

 

 

Figura 19 - Reunião do grupo de trabalho, na sede da Secretaria de Meio Ambiente. 

Foto: arquivo Semea (2006). 

 

O Promea foi estruturado tendo como principais referências o Programa Nacional de 

Educação Ambiental (ProNEA) (BRASIL, 2005), os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) (BRASIL, 2001) e o Programas Parâmetros em Ação, Meio Ambiente na Escola 

(BRASIL, 2001). Buscou-se construir um programa compatível com a realidade local sem, no 

entanto, deixar de fazer as devidas adequações às orientações dadas pelos documentos 

supracitados (PENIDO et al., 2006). 

A Figura 20 apresenta o layout da capa do documento publicado pela Semea, 

mediante a aprovação da Lei nº 7112/06, de 06 de julho de 2006, que, em seus Artigos 1º e 2º, 

criou a Política Municipal de Educação Ambiental e instituiu o Programa Municipal de 

Educação Ambiental de São José dos Campos. 

 

 

                                                           
35

 A equipe técnica que participou deste trabalho, sob minha coordenação, era constituída por representantes das 

seguintes instituições: Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, Instituto de Pesquisas 

Espaciais – INPE, Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza – CEPHAS/FUNDHAS, Valeverde 

– Associação em Defesa do Meio Ambiente, Associação Bicho Brasil – ABB, Toc Ambiental – Assessoria em 

Recreação, Cultura e Educação Ambiental, EcoEmprende – Engenharia Ambiental,  Instituto Cidadão Natureza, 

Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal e alguns  membros da sociedade civil (PMSJC/SEMEA, 

2006).  
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Figura 20 - Capa da publicação do Promea (PMSJC/SEMEA, 2006) 

 

O trecho que se segue apresenta os propósitos para se criar um programa norteador 

da política pública municipal de educação ambiental. 

 

A relevância deste trabalho está em instrumentalizar a sociedade, no âmbito 

municipal, para que a partir da Educação Ambiental, o indivíduo junto ao seu 

coletivo possa construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Para que tendo 

conhecimento dos problemas socioambientais e sendo sensibilizada, possa atuar nos 

processos de prevenção e solução desses problemas. Outros aspectos importantes 

esperados com a estruturação e implantação do Programa Municipal de Educação 

Ambiental são a articulação e integração das ações educativas em todos os 

segmentos da sociedade para o desenvolvimento de uma cidade saudável, 

socialmente justa e ambientalmente segura, pautada numa Política Ambiental que 

valoriza e incentiva a Educação Ambiental no Município e que estabeleça as 

diretrizes, estratégias e planos de ação para o município (PENIDO; MELO, 2008).  

 

No momento em que se faziam os estudos preliminares para iniciar a revitalização de 

nascentes, esse documento, o Promea, estava sendo pensado, organizado, construído, com a 

premissa de orientar as ações que envolvessem a educação ambiental no município.  

Sendo assim, é lícito supor ter sido o Programa de Revitalização de Nascentes, no que 

tange à educação ambiental, fortemente influenciado pelas diretrizes, princípios, estratégias e 

linhas de ação estabelecidos no Promea. Como também foi forte a influência dos trabalhos do 

Colégio Eng
o.
Juarez Wanderley que, em grande parte, subsidiaram as linhas conceituais e 

metodológicas adotadas no programa de educação ambiental para revitalização de nascentes, 

como será exposto no próximo tópico.  
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Ficou estabelecido, então, que as intervenções nas nascentes não aconteceriam à 

revelia da população residente nas imediações daquelas áreas. Assim, começou-se a pensar na 

estruturação de um programa de educação ambiental específico para acompanhar as 

atividades que viriam revitalizar as nascentes. 

 

 

4.4.1 O Programa de educação ambiental para revitalização de nascentes: de sua criação 

ao seu enraizamento nas comunidades  

 

 

Uma vez definido que haveria uma ação educativa acompanhando o projeto de 

recuperação das nascentes, naturalmente a equipe do Colégio Eng
o
. Juarez Wanderley foi 

convidada para participar do desenvolvimento da proposta, pois o projeto em realização pelo 

Colégio seria a estrutura axial do programa ainda embrionário da Semea. Foram convidados a 

integrar a equipe que planejaria e executaria aquela tarefa os técnicos da Secretaria Municipal 

da Educação, da Diretoria Regional de Ensino e alguns profissionais voluntários.  

Para nivelar os conhecimentos da equipe que trabalharia na elaboração do programa 

educativo, o professor e coordenador do Projeto do Colégio Eng
o
. Juarez Wanderley, Carlos 

A. Mourthe Jr., fez uma apresentação, em PowerPoint, das bases conceituais em que vinha 

trabalhando com os alunos do Ensino Médio. Abordou o docente, em especial, os princípios 

filosóficos que norteavam sua prática didático-pedagógica em que os alunos percorriam o 

caminho para a construção de projetos coletivos por meio de exercícios de leitura, debates e 

reflexões. A inspiração vinha das ideologias e teorias que colocam o Homem como um ser 

colaborativo e amoroso cujas ações se pautam pela emoção. Em sua apresentação citou alguns 

dos pensadores que defendem essa argumentação teórica, quais sejam: Humberto Maturana, 

Marija Gimbuta, Lynn Margulis, Ilya Prigogine. 

Foi possível construir um programa de educação ambiental tendo sempre em mente a 

necessidade de envolver os alunos de maneira a encantá-los, trabalhar com a força criadora e 

criativa deles, com a sua vontade de potência
36

 e por meio de experiências e ações de 

intervenção orientadas, acompanhadas por momentos de reflexão e compartilhamento de 

saberes e percepções. A partir da experiência, do conhecimento e da emoção dos técnicos 

                                                           
36

 Segundo Friedrich Wilhelm Nietzsche [...] Antes de tudo o vivente quer dar vazão a sua força – a própria vida 

é vontade de potência – : a autoconservação é somente uma das consequências indiretas e mais frequentes disso. 

[...](NIETZSCHE, 1983, p. 271) 
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envolvidos, os conteúdos e o formato da aplicação do programa educativo foram definidos 

durante as reuniões de trabalho no primeiro semestre de 2006. Eles planejaram, estruturaram e 

produziram os seguintes materiais: 

a) Caderno do Professor, apresentado o documento completo no Anexo A, 

contendo as instruções conceituais e metodológicas, mínimas necessárias ao 

desenvolvimento do programa na escola; 

b) Caderneta do Aluno, o documento consta do Anexo B, instrumento idealizado 

para que o aluno sistematize o conhecimento adquirido a partir da experiência 

promovida pelas atividades planejadas. Buscou-se valorizar aquelas que 

propiciam diálogos e posturas reflexivos e, ainda, as interações socioambientais 

do educando; 

c) Material de divulgação: banners, folders, cartazes e convites para divulgação nas 

instituições de ensino e para as comunidades (Anexo C);  

d) Mapa de drenagem do município (Figura 21), escala 1:250.000, que leva à 

percepção da riqueza da rede de drenagem, formada por inúmeros cursos  

d’água, cada um deles se iniciando numa nascente; 

 

 

Figura 21 -  Mapa de drenagem do município (PMSJC/SEMEA, 2006). 

 

 Rio Paraíba do Sul 
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e) Cartas-imagens, geradas a partir do banco de dados da Prefeitura Municipal, nas 

escalas 1:10.000 e 1:5.000, impressos em folha A3, específico para cada 

nascente (Figura 22). Esses materiais possibilitam ao aluno identificar os 

elementos da paisagem de sua região, seu bairro, sua escola, a nascente em que 

está trabalhando, enfim, este instrumento permite conhecer o espaço numa outra 

perspectiva, podendo inclusive aguçar a percepção da questão do uso e ocupação 

do solo como fator de degradação ambiental; e,  

 
Figura 22 -  Carta-imagem com a vista aérea do Parque da Cidade, e a localização de 

duas nascentes, na escala 1:5.000 (PMSJC/SEMEA, 2006). 

 

  

f) Maquete da nascente (Figura 23), estruturada para simular as condições de 

reabastecimento dos aquíferos subterrâneos em condições de solo com e sem 

cobertura vegetal, permitindo a visualização da influência da cobertura vegetal 

nos processos de erosão, assoreamento, infiltração, lixiviação, concretizando a 

compreensão da importância da mata ciliar na preservação e conservação das 

nascentes.  
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Figura 23 -  Modelo demonstrativo da função da vegetação na proteção e conservação do solo e 

da água no ambiente (PMSJC/SEMEA, 2006). 

 

Faz parte do rol de material didático, conforme referido anteriormente, um kit de 

educação ambiental (Figura 24) para análise da água. É encontrado no mercado e foi 

desenvolvido para a realização de análises físico-químicas e biológicas em campo, de forma 

simples e rápida. Assim, o aluno tem a oportunidade de aprender técnicas simples de coleta e 

preparo de amostras, de leitura e interpretação de resultados. Estabelece, igualmente, relações 

entre o diagnóstico que fez do local, atividade prévia à análise da água, com os resultados 

obtidos ao analisar a água. Essa prática estimula a capacidade analítica, a visão sistêmica, em 

que o aluno pode construir seu conhecimento, estabelecendo as conexões entre as ações e as 

respostas que o ambiente lhe dá, ou seja, é possível perceber se as ações para revitalização 

promovem a melhora na qualidade da água e do ambiente do entorno da nascente ou não.  
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Figura 24 -  Kit para análise da água de educação ambiental (PMSJC/SEMEA 2006). 

4.4.2 Ações voltadas à educação ambiental formal e não formal 

 

 

Ao iniciar o planejamento das ações para revitalizar as nascentes identificadas em 

áreas públicas, a equipe técnica da Semea trabalhou a fim de haver o envolvimento das 

comunidades, considerado imprescindível uma vez que as melhorias pretendidas 

demandariam empenho e trabalho de todos, a curto, médio e longo prazos. Partindo dessa 

premissa, delinearam-se duas frentes para atuar em educação ambiental formal e não formal, 

conforme previsto na Lei Federal n
o
 9.795/99, que dispõe sobre a educação ambiental e sua 

política em nível nacional (BRASIL, 1999) e, àquela época, no recém-instituído Programa 

Municipal de Educação Ambiental – Promea, segundo a Lei Municipal nº 7.112/06 

(PMSJC/SEMEA, 2006). 

A educação ambiental em caráter formal foi planejada para envolver escolas e 

instituições de ensino, especialmente as da rede pública. Enquanto o processo educativo de 

caráter não formal foi previsto e planejado para as comunidades do entorno das áreas das 

nascentes, aproveitando-se dos espaços de convivência já organizados em igrejas, associações 

de moradores e sendo divulgado aos interessados, de maneira geral, para que participassem 

das atividades. 
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4.4.2.1 Educação ambiental nas instituições de ensino públicas 

 

 

Em junho de 2006, foi apresentada, pela Semea, a proposta do Projeto de 

Revitalização das Nascentes em Áreas Públicas aos representantes da Secretaria Municipal de 

Educação, da Diretoria Regional de Ensino e do Colégio Eng
o.
Juarez Wanderley para que 

fosse encaminhado as suas respectivas Instituições. Contando com esse apoio, iniciou-se o 

levantamento das escolas públicas de ensino fundamental, Ciclo II, existentes nos bairros em 

que se situavam as nascentes, conforme mostrado na Tabela 12.  

 

Tabela 12 -  Relação de nascentes e escolas públicas identificadas para a Fase I. 

NASCENTE ESCOLA 

Parque da Cidade EMEF Profª Vera Lúcia Carnevalli Barreto 

Vista Verde 
EE Profª Ana Herondina S. Schychof  

EMEF Prof. Waldemar Ramos 

Campo dos Alemães 

EE Prof. José Frederico Marques 

EE Profª Márcia Helena Barbosa Lino 

EMEF Prof. Álvaro Gonçalves 

Pousada do Vale EMEF Prof.Geraldo de Almeida 

Santa Inês EE Prof. Xenofonte Strabão de Castro 

Campos de São José 

EMEF Profª Maria Amélia Wakamatsu 

EE Bairro Campos de São José 

Novo Horizonte 

EMEF Profª Sonia Maria Pereira da Silva 

EE Prof. João Ferreira dos Santos 

Jardim Mariana II EMEF Profª Elizabete de Paula Honorato 

Jardim Califórnia EE Profª Arlete Eloíza F. Teixeira 

Jardim Satélite 

EMEF Profª Mercedes Carnevalli Klein 

EE Prof. Francisco Lopes de Azevedo 

Jardim São José EMEF Rosa Tomita 

Jardim São Vicente EE Prof. Alceu Maynard Araújo 

Resid. Emha II 
EMEF Profª Lúcia Pereira Rodrigues 

EE Profª Dinorá Pereira de Brito 

Fonte: PMSJC/Semea (2006). 
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A partir dessa identificação, houve uma reunião de apresentação da proposta, 

sensibilização dos professores e o convite para participarem das atividades, em agosto do 

mesmo ano. A adesão foi voluntária. Assim, formou-se a equipe que iniciaria o Programa de 

Educação Ambiental para Revitalização de Nascentes, uma experiência piloto naquele 

momento. 

Havia, ainda, um desafio a vencer: como realizar a tarefa de sensibilizar, envolver e 

promover a fundamentação teórico-prática de 400 alunos e 40 professores, futuros 

multiplicadores nas 20 escolas públicas, da Fase I, em tão curto espaço de tempo? 

Considerando, ainda, os períodos letivo e de chuvas, que na região se inicia entre setembro e 

outubro, propício para o plantio. Como preparar as 19 APPs das nascentes, ou parte delas, 

providenciar recursos materiais e humanos necessários tanto para o reflorestamento das áreas 

quanto para o material didático pedagógico, e iniciar o programa de educação ambiental 

sincronizadamente?  

A equipe da Semea era constituída por profissionais que não possuíam experiência 

em gerir projetos dessa natureza, que agregava educação ambiental e práticas de 

reflorestamento heterogêneo. Tudo era novo. A equipe possuía poucos integrantes, a maioria 

professoras, estagiários e voluntários, havia outros profissionais na Secretaria que apoiavam o 

trabalho e com experiência na administração pública, não naquele tipo de projeto que se 

iniciava. Diretamente, as ações eram desencadeadas pela Assessoria de Parques e Áreas 

Verdes que, àquela época, também coordenava os trabalhos da Assessoria de Educação 

Ambiental da Secretaria. Além de outras demandas ocasionais ou rotineiras que precisavam 

ser atendidas pela equipe. 

Diante da situação relatada, optou-se por reunir todos os envolvidos: alunos, 

professores e técnicos e promover o “Dia de Imersão”, cujo nome se relaciona em sua gênese 

à intenção de “imergir” no tema, fornecendo os subsídios teóricos e práticos de maneira a 

abordar o assunto por diferentes ângulos e disciplinas. Todas as atividades previstas no 

material didático-pedagógico foram apresentadas, simultaneamente, em sistema de rodízio. O 

Parque da Cidade Roberto Burle Marx foi o espaço escolhido para a capacitação, por sediar a 

Secretaria de Meio Ambiente e por haver nascentes muito próximas à sede, a Casa do Café. A 

escolha do local de reunião facilitou sobremaneira o desenvolvimento das atividades. 

Para a realização do Dia de Imersão, a Semea contou, além de seus funcionários, com 

colaboração de voluntários, empresas parceiras, como Sabesp, Transvip, Embraer, Polícia 

Militar Ambiental, Fundhas, Cephas, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de 

Serviços Municipais e, especialmente, dos alunos do Colégio Eng
o
. Juarez Wanderley. Coube 



117 

 

aos últimos, apresentar uma peça teatral como atividade de sensibilização essencial para criar 

o primeiro vínculo afetivo entre os alunos e professores e a proposta de se trabalhar pela 

preservação de nascentes. 

Ainda assim, devido ao número de participantes foi necessário que a atividade fosse 

realizada em dois dias consecutivos, dividindo os participantes, em, aproximadamente, 220 

pessoas em cada dia. O “Dia de Imersão” aconteceu, então, nos dias 31 de agosto e 01 de 

setembro de 2006. Praticamente, todos os funcionários e estagiários se envolveram, direta ou 

indiretamente, na execução do Dia de Imersão. Houve também a participação dos voluntários 

que já estavam na equipe. Foram, aproximadamente, 30 profissionais para realizar as 

atividades nos dois dias. No Anexo E, há mais informações acerca dos procedimentos 

metodológicos relativos ao “Dia de Imersão” (PMSJC/SEMEA, 2007, p. 10-13). 

O “Dia de Imersão” é realizado pela equipe da Semea sempre que um novo grupo se 

integra ao programa ou quando outros profissionais querem conhecê-lo, o que ajuda a difundir 

essa metodologia. 

Após os dois dias de capacitação, aconteceu, em 21 de setembro de 2006, o 

lançamento do programa na nascente do bairro Vista Verde e contou com a presença de 

autoridades do executivo e do legislativo municipal, diretoria da Sociedade Amigos de Bairro, 

do Secretário e funcionários da Semea, representantes da comunidade, alunos e professores 

das duas escolas que trabalhariam com aquela nascente e de escolas parceiras. O evento 

caracterizou a entrega oficial do Programa de Revitalização de Nascentes à sociedade. 

Seguros e bastante motivados pela capacitação dada anteriormente, alunos e 

professores prepararam “apresentações teatrais, coral e atividades de esclarecimento e 

sensibilização sobre a importância da preservação da água para se assegurar a qualidade de 

vida para o futuro” (PMSJC/SEMEA, 2007) (Figuras 25 e 26).  
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Figura 25 - Apresentação teatral dos alunos                     Figura 26 -  Aluna apresentando a maquete. 

Fonte: PMSJC/ Semea (2006). 

 

Houve o plantio de 50 mudas de árvores nativas, como ação educativa simbólica do 

começo do processo de revitalização daquela nascente, cuja área verde receberia, 

posteriormente, cerca de 2.700 mudas para recompor a mata ciliar das APPs da nascente e do 

curso d’água, ali existentes (Figura 27).  

 

 
Figura 27 - Plantio de mudas de árvores nativas orientado (PMSJC/SEMEA, 2006).  

 

Houve também a entrega dos materiais produzidos para o programa às escolas, 

conforme ilustra a Figura 28.  
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Figura 28 - Momento da entrega do material didático pela Semea às escolas:  

professora representante da EE Profª Ana Herondina S. Schychof 

(PMSJC/SEMEA, 2006). 

 

Assim as demais nascentes tiveram seus processos de revitalização, 

concomitantemente, ao processo de educação ambiental, que previa visitas de 

acompanhamento e monitoramento da qualidade da água das nascentes, por 18 meses, em 

2006, mas, na Fase II, a duração passou a 24 meses, conforme dispõe a Resolução SMA 

08/2008. É o tempo de conservação das áreas reflorestadas exigido com vistas a garantir que o 

reflorestamento heterogêneo se estabeleça. Entretanto, por se tratar de área pública, os 

serviços de conservação devem ser garantidos, permanentemente, pelo poder público 

municipal, soma-se a isto a responsabilidade pela preservação do meio ambiente. 

Quanto ao acompanhamento pelas escolas, verificou-se que o estabelecimento dos 

vínculos afetivos e o senso de corresponsabilidade gerados dispensariam que se fixasse prazo, 

até porque a educação ambiental deve acontecer ininterruptamente no ambiente escolar. 

Assim foi descrito pela Secretaria de Meio Ambiente (2007) como o programa estava 

acontecendo em sua Fase I:  

 

Os alunos e professores têm participado das visitas a campo com entusiasmo e 

interesse pelo trabalho proposto.  As realidades encontradas em cada nascente 

refletem todo tipo de degradação, demonstrando o total desconhecimento e/ou 

descumprimento da legislação que prevê a preservação permanente destas áreas 
(PMSJC/SEMEA, 2007). 
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O fato de existir uma ação pública efetiva para revitalizar as nascentes, por meio de 

limpeza, cercamento, plantio de árvores nativas nas APPs e práticas conservacionistas 

posteriores, e de haver acompanhamento, desde o início, com visitas periódicas, possibilita 

aos alunos desenvolverem a visão sistêmica, vivenciarem  situações capazes de materializar 

ou concretizar informações que, em geral, lhes são apresentadas teoricamente. O trabalho de 

campo sistematizado e com atividades práticas, como as previstas no referido programa de 

educação ambiental, possibilita, também, ao aluno estabelecer relações de causa e efeito a 

partir de sua realidade. Coloca-o na condição de protagonista de uma ação de preservação, 

que traz consigo uma carga simbólica significativa, no que diz respeito à construção de 

estruturas de promoção da cidadania.  

  

 Os alunos e os moradores das comunidades circunvizinhas têm um papel 

precioso nestas observações, já que estão sempre presentes no local. Para que 

possam ser tomadas as providências imediatas diante de invasão da área da APP, 

ataque de formigas cortadeiras, deposição de lixo ou entulho ou qualquer outra ação 

depredatória, é necessário um comunicado imediato à Secretaria de Meio Ambiente, 

orientação que faz parte do Programa de Educação Ambiental. O engajamento da 

comunidade nas diferentes etapas já realizadas do projeto tem demonstrado que o 

sucesso de sua implantação está garantido (PMSJC/SEMEA, 2007). 

 

Em 2007, para atender ao planejamento de expansão do programa, com a 

implementação de sua Fase II, passaram pelo “Dia de Imersão” mais 350 participantes, de 14 

novas escolas, uma Unidade da Fundhas e uma ONG. Nessa capacitação, as atividades 

educativas e de sensibilização foram realizadas por alunos e professores que entraram no 

programa em 2006. Tabela 13 indica as nascentes e respectivas instituições que a elas 

estariam relacionadas. 
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Tabela 13 -  Relação de nascentes e escolas públicas identificadas para a Fase II. 

NASCENTE INSTITUIÇÃO 

Altos de Santana (2)  

EMEF Profª Mariana Teixeira Cornélio 

EMEF Profª Dosulina C. C. de Andrade 

Altos da Vila Paiva EE Yoshya Takaoka 

Jardim Califórnia (3) EE Profª Ruth Coutinho Sobreiro 

EE Prof. Alceu Maynard de Araújo 

Jardim Satélite EE Profª Martha Abib Castanho - ONG BSGI 

Urbanova 

Associação de Moradores 

Fundhas Unidade Monsanto 

Associação de Moradores  

Vila Guarani EE Profª Suely Antunes de Melo 

EMEF Profª Leonor P. Nunes Galvão 

 
EE Profª Ana Cândida de Barros Molina 

Pararangaba (2) 
EE Prof. Possidônio Salles 

EE  Profª Geraldina Coelho Monteiro 

 

A partir da implantação das duas primeiras fases ficou instituído o trabalho de 

conservação e monitoramento das áreas, com acompanhamento sistemático dos 

reflorestamentos e da qualidade da água (com apoio da Sabesp nos dois primeiros anos), 

realizado pelos técnicos da Semea, escolas e comunidades. Foi quando se estabeleceu o 

processo permanente de educação ambiental, parte do PRN do Município de São José dos 

Campos. 

 

 

4.4.2.2 Educação ambiental não formal 

 

 

Desenvolver a educação ambiental de caráter formal tem alguns aspectos que podem ser 

entendidos como facilitadores do processo. Como exemplos, há: a reunião das pessoas no 

espaço escolar rotineiramente; profissionais qualificados para a realização das atividades com 

o apoio dos técnicos do programa; a estrutura curricular do ensino básico em que consta este 

componente, enfim, a existência de infraestrutura do campo educacional possibilita realizar 

ações educativas dessa natureza. 
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Ao contrário desses elementos facilitadores, desenvolver o programa de educação 

ambiental para revitalização de nascentes fora dos ambientes escolares, seria um desafio, a 

começar por reunir, com alguma regularidade, pessoas da comunidade. 

Inicialmente, a tarefa foi realizada por funcionários da Semea, conforme relatório 

(Anexo F). Foram promovidas algumas reuniões com moradores e representantes de 

organizações civis, mas a equipe da Secretaria era insuficiente para abarcar mais esta frente de 

trabalho.  

Em decorrência do fato, no início de 2007, optou-se por contratar uma empresa 

especializada que ficaria responsável pela mobilização, promoção dos encontros e a condução 

do processo de educação ambiental nas comunidades, sob supervisão da Semea. 

Em linhas gerais, as atividades realizadas tinham o objetivo de informar e sensibilizar 

as pessoas sobre a questão da preservação dos recursos hídricos, especialmente os adultos, 

pois as crianças em idade escolar poderiam receber tais informações e participar ativamente 

do programa de revitalização de nascentes em suas escolas. 

Além dos materiais instrucionais levados para as escolas, o trabalho com as 

comunidades também se baseava no que estava previsto no Caderno do Professor e na 

Caderneta do Aluno, adaptados, pelos profissionais contratados, às necessidades dos grupos 

participantes. Alguns outros materiais foram confeccionados especialmente para o trabalho da 

educação ambiental não formal, tais como folders, cartazes e banners (ANEXO C). 

Assim, nas reuniões eram proporcionados aos moradores momentos de difusão de 

informações, trocas de experiências e vivências, algumas atividades práticas com 

reaproveitamento de materiais, construções de cunho artístico, com a intenção de, ao final do 

período definido (fevereiro a dezembro), fossem realizados eventos Eco-Culturais em cada 

uma das comunidades atendidas.  

 A experiência não teve continuidade, ou seja, uma vez terminado o contrato com a 

empresa responsável pelo trabalho, não houve, até 2012, nenhuma nova contratação com esta 

finalidade.  

Diante da realidade, entendeu-se que chegar às comunidades seria via escolas e demais 

instituições participantes, conforme trecho do relatório da Secretaria de Meio Ambiente: 

 

[...] contamos com a preciosa contribuição dos alunos multiplicadores atuando em 

suas próprias comunidades. Os líderes de comunidade também estão sendo 

contatados para reuniões de apresentação do projeto, sensibilização e orientações 

para buscar o engajamento de moradores em ações favoráveis à melhoria da 

qualidade do ambiente onde vivem [...] (PMSJC/SEMEA, 2007). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados serão apresentados e discutidos, sequencialmente, possibilitando 

demonstrar os caminhos percorridos durante a análise integrada dos dados.  

Após discorrer sobre os processos de planejamento, criação e implementação do 

PRN, ocorridos no período de 2006 a 2008, serão apresentados os resultados das intervenções 

nas APPs e dos demais eventos relacionados, até o final de 2012. 

Os resultados das entrevistas e as transformações ocorridas nas áreas das nascentes 

servirão de argumentos para finalizar o trabalho analítico proposto. 

 

 

5.1 Resultados do PRN  

  

 

O Programa de Revitalização de Nascentes desenvolvido em São José dos Campos, a 

partir de 2006, cujo objetivo era promover intervenções de cunho conservacionista nas áreas 

de preservação permanentes (APPs) das nascentes, visando “à manutenção da quantidade e 

qualidade do fluxo original de água, o enriquecimento da biodiversidade e a melhoria da 

qualidade do ambiente urbano” (PMSJC/SEMEA, 2006) atingiu, em 2012, o total de 

aproximadamente 230.000 m
2
 de APPs reflorestadas, contabilizando o plantio de mais de 

45.000 mudas de árvores nativas plantadas nas 33 nascentes que se encontram em processo de 

revitalização (PMSJC/SEMEA, 2012, 10-15 p.). 

A Figura 29 apresenta o mapa da drenagem, com cobertura parcial do território, 

indicando a delimitação do perímetro urbano do município, no qual estão indicadas as 33 

nascentes do PRN, destacadas as 8 selecionadas para o estudo.  
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Figura 29 - Mapa com a indicação das nascentes integrantes do PRN. 

Fonte: adaptado de Cidade Viva (PMSJC, 2011) 

 

Para alcançar estes resultados, os esforços compartilhados envolveram diversas 

Secretarias Municipais. A seguir, são descritas as principais atribuições e atividades de cada 

uma:  

A. Secretaria de Meio Ambiente coordenou os trabalhos relativos ao PRN, para o 

qual envolveu sua equipe técnica em diferentes frentes. O horto florestal 

municipal, administrado pela Semea, produzia parte das mudas de árvores nativas 

a serem utilizadas nos projetos de reflorestamento, que, no entanto, em termos de 

quantidade e diversidade, era insuficiente. Por esta razão, a doação de mudas foi 

uma das primeiras formas de parceria que a Secretaria fez, conforme será 

discriminado adiante. 

B. Secretaria de Serviços Municipais disponibilizou recursos humanos e 

equipamentos necessários à implantação e conservação das APPs das nascentes, 

por certo período, responsabilizando-se pelos serviços de limpeza das áreas 

públicas. 

C. Secretaria de Obras cujos serviços e apoio técnico eram requisitados quando 

havia situações que demandavam obras de engenharia civil, hidráulica ou outras. 
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D. Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio de seu programa de assistência 

social disponibilizava pessoal para executar os serviços de implantação e 

conservação dos reflorestamentos heterogêneos, proporcionando a qualificação 

profissional dos indivíduos assistidos, que recebiam orientação e formação para 

aquele tipo de trabalho. 

E. Secretaria da Defesa do Cidadão, por intermédio da Guarda Municipal, atuava na 

fiscalização das áreas reflorestadas. 

F. Secretaria de Trânsito mobilizada nas ocasiões em que trabalhos com as escolas 

exigiam medidas de segurança no trânsito para o deslocamento dos alunos, 

professores e técnicos até o local onde se dariam os trabalhos de campo. 

Além dessas, setores da administração pública eram requisitados quando necessário 

como, por exemplo, o da Comunicação no apoio aos assuntos de assessoria de impressa, 

comunicação, divulgação e promoção dos eventos relativos às intervenções nas áreas das 

nascentes, em geral, relacionados às práticas da educação ambiental. 

No início do PRN, face às dificuldades iniciais de infraestrutura, algumas instituições 

dos setores público e privado, não apenas da cidade, firmaram parceria se comprometendo a 

fornecer mudas de espécies arbóreas nativas, foram elas: o Instituto Florestal, da Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo, cujo viveiro fica em Taubaté (SP), e as empresas 

Johnson & Johnson, sediada no Município, e Votorantim Papel e Celulose, com viveiro em 

Jacareí (SP). Assumiram integralmente os serviços de reflorestamento e conservação das 

áreas, em parceria ao PRN, as empresas Embraer, Monsanto, ADC GM e Center Vale 

Shopping/Alto Tietê. Permanece a empresa Monsanto até 2012, pois as demais, ao concluírem 

os trabalhos, entregaram as áreas reflorestadas cumprindo o período de 24 meses estabelecido 

nos termos de parceria, conforme exigido pela Resolução SMA 08/2008. 

Outro mecanismo adotado pela Semea para reflorestar e conservar as APPs dessas 

nascentes foi direcionar as compensações ambientais provenientes de termos de compromisso 

de recuperação ambiental (TCRA). Instituições, ao serem notificadas por órgãos ambientais 

de fiscalização e controle, firmavam esse termo como forma de compensar alguma ação de 

degradação ambiental. Para tanto, criou o Projeto Refloresta (PMSJC/SEMEA, 2012, p. 16). 

A Tabela 14 relaciona as nascentes às respectivas instituições responsáveis pela sua 

revitalização ou indica se será executado por instituição que cumpre um TCRA, que aparece 

indicado pela sigla. 
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Tabela 14 - Nascentes do PRN, em destaque as selecionadas para o estudo. 

  Nascente Logradouro Responsável Contribuinte 

 
1 Altos da Serra III Rua Ironman Victor TCRA Ribeirão Vermelho 

2 Altos de Santana Rua Altos do Rio Doce Semea Rio Jaguari 

3 Altos de Santana Rua Altos do Rio Doce Semea Rio Jaguari 

4 Altos de Vila Paiva Av Rio Buquira Semea Rio Buquira 

5 Altos de Vila Paiva Rua João Galdino dos Santos Semea Rio Buquira 

6 Bosque dos Ipês Rua Nove Semea Córrego Senhorinha 

7 Campo dos Alemães Rua dos Evangélicos Semea Córrego Senhorinha 

8 Campos de São José Rua Ana Paula Nunes Dutra TCRA Córrego Alambari 

9 Chácaras Reunidas Estrada do Imperador TCRA Rio Comprido 

10 Eldorado Rua Waldemar Anhaias Condomínio Eldorado Rio Paraíba do Sul 

11 Jardim Califórnia Av Benedito Friggi TCRA Rio Pararangaba 

12 Jardim Califórnia Rua Sansão Peres Semea Rio Pararangaba 

13 Jardim Califórnia Rua Sansão Peres Semea Rio Pararangaba 

14 Jardim Califórnia Rua Sansão Peres Semea Rio Pararangaba 

15 Jardim Mariana ll Rua Alceu de Andrade TCRA Córrego Alambari 

16 Jardim Mariana ll Rua Alceu de Andrade TCRA Córrego Alambari 

17 Jardim Sta Inês lII Rua José Cesário Cerqueira Monsanto Rio Pararangaba 

18 Jardim São José l Rua Laura Pereira Rios Semea Rio Pararangaba 

19 Jardim São Vicente Rua Nalva Paiva da Mata TCRA Córrego dos Veados 

20 Jardim Satélite Rua Antonio Aleixo da Silva 
Centervale Shopping-Alto 

Tietê/Semea 
Ribeirão Vidoca 

21 Jardim Satélite Rua Lira Semea Córrego Senhorinha 

22 Morada da Serra Rua Dorival D. da Silva Semea Rio Paraíba do Sul 

23 Pararangaba Av. Rio Madeira Plantec Rio Pararangaba 

24 Pararangaba Av. Rio Madeira Plantec Rio Pararangaba 

25 Parque da Cidade Av. Olivio Gomes Semea Córrego Lavapés 

26 Parque da Cidade Av. Olivio Gomes Semea Córrego Lavapés 

27 

Parque Novo 

Horizonte Rua dos Alfaiates Semea Rio Pararangaba 

28 Portal da Serra Rua Rosa Barbieri Monsanto Ribeirão Vermelho 

29 Pousada do Vale Rua Mangerona Semea Ribeirão Cajuru 

30 Pousada do Vale Rua Maria Júlia Dias Coop Ribeirão Cajuru 

31 Res Vista Linda Rua Vanderley Friggi Semea Córrego Cambuí 

32 Ribeirão Vermelho Rua UB 88 Semea Ribeirão Vermelho 

33 Vista Verde Rua Cidade de Lima Embraer Córrego Alambari 

Fonte: adaptado de PMSJC/Semea (2013). 

 

As parcerias se mostraram fundamentais, especialmente, nos três primeiros anos em 

que aconteceram a criação e implementação do PRN, cujas etapas de projeto, implantação e 

conservação dos reflorestamentos e de educação ambiental foram sucessivas e simultâneas, 



127 

 

para as Fases I e II. Nesse sentido, compartilhar esforços foi importante no momento em que a 

Secretaria se estruturava. 

  Desde o início, o programa mostrou capacidade de aglutinar diferentes segmentos da 

sociedade para a realização das ações. A proposta, voltada à proteção, preservação e 

conservação dos recursos naturais, possuía um componente educacional sistematizado. Ao ser 

apresentado pelo poder público municipal, o programa foi recebido com confiança e sua 

credibilidade aumentava à medida que os trabalhos iam sendo executados. Até o final de 

2008, eram parceiras do PRN 19 empresas das quais 15 do setor privado e 4 do setor público 

estadual, anteriormente abordadas na seção 4.3.1 que tratou das estratégias para 

 o estabelecimento de parcerias. 

  Em termos de estratégia de negócios, às empresas é interessante apoiar um programa 

dessa natureza, pois o retorno se dá na melhoria dos índices relacionados à sua atuação no 

campo da responsabilidade socioambiental. É uma ação pública de gestão ambiental. No 

entanto, os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, durante entrevista realizada em 05 de 

dezembro de 2012, informaram que somente uma das empresas do setor privado mantinha a 

parceria. Após a finalização do período de conservação das APPs das nascentes sob sua 

responsabilidade, as outras empresas retiraram-se do programa sem firmarem novo acordo de 

parceria, como anteriormente mencionado. 

Para as instituições do setor público como Instituto Florestal e Fundação Florestal da 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, com unidade de atendimento no 

Viveiro de Mudas Florestais, em Taubaté, situado na Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125), ou 

mesmo para a Polícia Ambiental, os resultados do que aqui se denomina parceria é, na 

realidade, uma ação integrada entre os órgãos públicos dos poderes executivos, estadual e 

municipal, possibilitando a ambos atingirem suas metas, em geral estabelecidas em planos e 

programas de governo. Trata-se de fomentar tais relacionamentos, que poderão se mostrar 

bastante fecundos e que podem potencializar a obtenção de resultados positivos para os 

envolvidos com gestão ambiental pública. 

Em 2007, teve início a Fase III com os primeiros cadastros de interessados em 

revitalizar nascentes existentes em suas propriedades. Em 2008, foram realizadas algumas 

visitas técnicas, mas, naquele momento, havia impedimentos para a continuidade do programa 

de revitalização de nascentes em áreas particulares, pois ainda não existiam, em São José dos 

Campos, mecanismos para viabilizar investimentos de recursos públicos em áreas 

particulares. Essa situação evoluiu no Município, nos anos seguintes, com os estudos para a 

implementação do pagamento por serviços ambientais (PSA), nos moldes do que já vinha 



128 

 

ocorrendo em alguns municípios brasileiros como Extrema (MG), Rio Claro (RJ), 

Guaratinguetá (SP), dentre outros (GUEDES; SEEHUSEN, 2011). Pode-se perceber a 

consolidação da política conservacionista dos recursos hídricos implementada pelo PRN que 

visa a garantir o provimento dos serviços ecossistêmicos (SANTOS et al., 2012; TNC; 2011; 

BRASIL, 2013).  

Em São José dos Campos, a Lei Municipal n
o
. 8.703/2012 instituiu o Programa 

Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais com foco em propriedades rurais, para fins 

de preservação e conservação de serviços ecossistêmicos. Importante destacar que provedor, 

conforme Art. 2º, Inciso 4, é “pessoa física ou jurídica, que conserva, mantém, amplia ou 

restaura ecossistemas naturais que prestam serviços ecossistêmicos” e poderá ser remunerado 

(Art. 4º). Ainda está prevista, na referida lei, a autorização para o Governo Municipal firmar 

convênios com os Governos Estadual ou Federal na execução de projetos de PSA (Art. 5º). 

Inclusive, essa lei atribui à Semea, enquanto órgão municipal, a responsabilidade pela sua 

implantação e coordenação, assim como definir a origem dos recursos financeiros para essa 

finalidade, conforme disposto nos Artigos 6º. e 9º., respectivamente. 

Em relação a investimentos em PSA, o município de São José dos Campos, além de 

utilizar os recursos disponibilizados pelos poderes executivos nos níveis estadual e federal, 

poderá lançar mão de recursos de outras fontes, como por exemplo, dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas (CBHs). Vale destacar, o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul (CEIVAP) destinou, em seu Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2013-2016, 

recursos financeiros para PSA, oriundos da cobrança pelo uso da água, conforme Deliberação 

Normativa n
o
. 199/2012 (CEIVAP, 2012). Pode, portanto, o Município de São José dos 

Campos aproveitar desse benefício articulando seu PSA à linha de financiamento 

disponibilizada pelo Comitê, em seu PAP. 

Diante do que foi proposto para a Fase III, a implementação de PSA pode ser 

considerada um desdobramento do PRN, agregando outros elementos e se tornando mais 

abrangente do ponto de vista da cobertura territorial, onde existem inúmeras nascentes por 

conservar e/ou revitalizar, assim como cursos d’água. Dentre os benefícios esperados, o 

pagamento por serviços ambientais poderá estabelecer novas bases de conduta mais próximas 

dos pressupostos da sustentabilidade socioambiental. Vê-se, nesse sentido, que a política para 

preservação dos recursos hídricos, em que se incluem as nascentes, está sendo incrementada a 

partir da nova lei municipal. 

Importante notar a sinergia existente entre o PRN e o novo mecanismo, o PSA, em 

vias de ser implementado no Município de São José dos Campos.  
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Em complemento, a definição no Plano Plurianual (PPA) pelo Governo Municipal, 

para períodos de 4 anos, demonstra a evolução na política de proteção ao meio ambiente, 

instituída na forma de programa em que são estabelecidos indicadores. Quando se compara o 

PPA de 2006-2009 ao de 2010-2013, percebe-se que os indicadores estão mais bem definidos, 

destacando-se, também, o aumento nos valores destinados ao programa de investimento de 

“Proteção ao Meio Ambiente”. Na Tabela 15, é possível identificar as rubricas que 

possibilitaram a criação do PRN, no primeiro PPA, observando-se, no segundo, ser possível 

identificar as ações relativas ao programa de investimento, como também de sua 

continuidade. 

 

Tabela 15 - Comparativo dos Planos de Aplicação (PPA) para o período do estudo. 

Programa PPA 2006-2009 PPA 2010-2013 

In
d

ic
a
d

o
re

s Áreas Verdes - mudas plantadas 

Conservação de áreas degradadas em 

áreas de preservação permanente 

públicas 

Áreas degradadas - mudas plantadas Implantar revitalização de lagoas e 

ampliar a de nascentes 

Educação ambiental - número de ações Desenvolvimento e implantação de 

atividades de educação ambiental 

*Valor estimado R$ 895.600,00 R$ 12.872.000,00 

*Obs: o valor estimado para investimento no Programa "Proteção ao Meio Ambiente" contempla outros 

Indicadores, além dos três relacionados nesta planilha e que são de interesse da pesquisa. 
Fonte: adaptado de PMSJC, 2006; e de PMSJC, 2010. 

 

As orientações dadas no PNRH – Prioridades 2012-2015 (BRASIL, 2011, p. 32), 

visando as fontes de financiamento, podem sugerir um modelo interessante ao PRN de São 

José dos Campos, pois nelas é proposto o planejamento no estilo de negociação, que conduza: 

à focalização das ações das instituições parceiras de acordo com as diretrizes do Programa; a 

novas linhas de atuação específicas das instituições parceiras; à atuação sinergética das 

instituições parceiras e à reinvenção de instrumentos e mecanismos operacionais para 

viabilizar a expansão e continuidade do PRN. Tudo isto com foco no melhor aproveitamento 

dos espaços pela população, o que demanda investimento e abre a possibilidade do 

estabelecimento de novas parcerias considerando a necessidade da continuidade de  

conservação das 33 áreas com nascentes, assim como de implementar a etapa de urbanização, 

conforme descrito no Anexo 3 do Relatório “Revitalização de nascentes em áreas públicas 

urbanas municipais” (PMSJC/SEMEA, 2006), ANEXO L. Assis Júnior (2004, p.29) chama a 

atenção para a cultura gerencial que, no Brasil, enfrenta dificuldades em relação aos gestores 

públicos e à falta de planejamento. Nota-se, em relação ao PRN, o oposto dessa condição. 



130 

 

Ficou evidente que os passos seguidos para a criação, implementação e desenvolvimento 

foram planejados o que, certamente, contribuiu para que o programa obtivesse êxito.  

Também importante foi a forma como ocorreram o planejamento e a execução do 

PRN nos dois primeiros anos. Uma mesma coordenação se responsabilizava pelas equipes das 

Assessorias de Parque e Áreas Verdes e de Educação Ambiental que, desse modo, 

conseguiam planejar e executar as ações de maneira integrada e sincronizada, sem que 

houvesse descompasso entre as intervenções nas APPs das nascentes e as atividades de 

educação ambiental. Essas atividades dependiam dos trabalhos de campo da equipe de plantio 

e conservação na preparação da área para que tudo pudesse acontecer satisfatoriamente. 

Entre 2006 e 2012, alunos e professores acompanhados pelos técnicos da Semea 

fizeram mais de 200 visitas às APPs das nascentes (PMSJC/SEMEA, 2012, p. 12). Os 

trabalhos em campo objetivavam o reconhecimento da área, a participação dos jovens nos 

plantios e posterior acompanhamento do desenvolvimento das árvores nativas, o 

monitoramento da qualidade da água, em que os alunos aprendiam os procedimentos básicos 

de coleta e análise da água feita, utilizando o kit de educação ambiental desenvolvido para 

esta finalidade.  

As visitas acontecem, no mínimo, duas vezes ao ano, e este método preestabelecido 

no programa possibilita ao educando participar ativamente das atividades 

educativas/instrutivas, promovendo a concretização de conhecimentos abstratos, ao mesmo 

tempo em que estimula o comportamento crítico e reflexivo, a partir do qual se estabelecem 

as conexões que levam ao entendimento sistêmico do socioambiente. Para ilustrar, as Figuras 

30 e 31 mostram alunos em trabalho de campo, sempre acompanhados pelo professor 

coordenador do projeto na escola/fundação e técnicos da Semea. 
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Figura 30 - Trabalho de campo: plantio de árvores nativas - nascentes Jardim Mariana II, em 2006. 

Fonte: PMSJC/Semea (2012).  

 

 

Figura 31 - Visita monitorada: alunos e instrutor realizando a análise da água de uma nascente. 

Fonte: PMSJC/ Semea (2012). 

 

É perceptível que o PRN é diferente, é inovador. As intervenções nas APPs, práticas 

relacionadas à engenharia agronômica aliada à ecologia da reconstituição são acompanhadas 

por um trabalho de educação ambiental sistematizado e contínuo.  

O programa educativo foi estruturado para o agir, suas atividades (cadernos e ações) 

foram pensadas para promover, facilitar e estimular os processos reflexivos. Nele o 
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conhecimento teórico torna-se ferramenta à compreensão do todo e à mudança de 

comportamento, dando suporte ao desenvolvimento de atitudes ambientalmente mais 

adequadas.  

Este programa de educação ambiental para revitalização de nascentes se contrapõe a 

muitos que se fixam em atividades pouco interativas com o meio, nos quais se trabalha muito 

no plano mental/abstrato e pouco no operacional, sem oportunizar a intervenção no ambiente 

de forma a transformá-lo.  

No sentido da realização de planos ideais, numa perspectiva da revolução utópica na 

forma de educar para a sustentabilidade, o “fazer” ensina muito. Exige que se saia da zona da 

inação em que se encontra a sociedade, um tanto apática, e que parece assistir as cenas de sua 

autodestruição sem capacidade de reação. Programas de educação ambiental devem 

potencializar a capacidade de encontrar soluções, encorajar o indivíduo preparando-o para 

atuar em seu socioambiente de maneira proativa. 

Informação e/ou o conhecimento científico quando contextualizados e ao alcance do 

entendimento das pessoas, podem se traduzir em melhoria nas condições de vida da 

população e de seu ambiente. Ensinar conceitos e técnicas auxiliam como meios de 

instrumentalizar, mas tão importante quanto, é ensinar o exercício da cidadania, fortalecendo 

os laços de fraternidade entre pessoas e de corresponsabilidade para com o ambiente e todas 

as suas formas de vida. 

 

O plantio de uma árvore, a germinação de uma semente conecta forças impensáveis. 

Forças que mexem com o ser humano no sentido de possibilitar que questione essas 

necessidades materiais simbólicas que se tornam óbvias com esse modelo de 

civilização (SORRENTINO, 2004, p. 114).   

 

Não apenas conecta forças impensáveis como desencadeia processos imensuráveis de 

proteção, conservação, reprodução e de suporte à vida.   

Verificou-se que, no decorrer dos 6 anos de existência, o PRN promoveu alguns 

eventos com objetivo de integrar as instituições participantes (instituições de ensino e 

parceiros, principalmente), divulgar os resultados que vinham sendo obtidos, estimular a 

continuidade do processo de educação ambiental, bem como valorizar e expandir as 

atividades relativas ao programa educativo. Alguns dos mais significativos são mostrados nas 

Figuras 32 a 37.  
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Figura 32 - Caminhada das águas 2008 

Fonte: PMSJC/Semea (2012).  

 

 

Figura 33 - Dia de Integração 2008. 

Fonte: PMSJC/Semea (2012).  

 

 
Figura 34 - Gincana de saberes sobre nascentes 2009.  

Fonte: PMSJC/Semea (2012).  
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Figura 35 - 1ª. Mostra de vídeos ambientais - 2010.  

Fonte: PMSJC/Semea (2012)..  

 

 
Figura 36 - 2ª. Mostra de vídeos ambientais - 2011.  

Fonte: PMSJC/Semea (2012).  

 

 
Figura 37 - 3ª. Mostra de vídeos ambientais 2012. 

Fonte: PMSJC (2013).  

 

 

Foto: Charles de Moura/PMSJC 
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Merece destaque o incremento dado ao programa educativo para revitalização de 

nascentes pela implementação de trabalhos na área da educomunicação, a partir de 2010. 

Alunos e professores foram capacitados para trabalhar com produção de vídeos, no contexto 

do PRN, do qual participam. Em 2011, uma nova parceria foi estabelecida entre a Semea e o 

SESC para aprimoramento de técnicas em educomunicação. 

Na Tabela 16 estão relacionados os títulos dos vídeos produzidos para as três 

Mostras e respectivos autores. Os vídeos estão disponíveis para visualização em: 

http://www.youtube.com/semeasjc. 

 

Tabela 16 - Mostras de Vídeos Ambientais promovidas pela Semea. 

I Mostra de Vídeos Ambientais

26/11/2010

II Mostra de Vídeos Ambientais

02/12/2011

III Mostra de Vídeos Ambientais

03/12/2012

EMEF Prof. Álvaro Gonçalves Revitalização do rio Senhorinha Jornal Florestal Nascentes preservadas

EMEF Prof. Geraldo de Almeida Acabou a água? Um outro final para essa história Criando um clima agradável

Nascentes Dois rios Aprendendo a viver com a natureza

Preservação ambiental Nascentes e meio ambiente Revitalização das nascentes

EMEF Profª Dosulina C. C. de Andrade Água mole Respeite a nascente

A descoberta da nascente A nascente do Parque Alambari Jornal Meio Ambiente Amigo - 2a. Edição

Projeto Revitalização das Nascentes

EMEF Profª Leonor P. Nunes Galvão Uma experiência inesquecível O sonho de Cassiane Uma nova Vista Linda

Cuidando do nosso futuro A nascente em 2021 A importância da APP

Jornal Ambiental Construindo o nosso futuro Preservá pra nossa vida melhorá

Um homem sábio

EMEF Profª Mariana Teixeira Cornélio O causo da nascenti du Arto di Santana

EMEF Profª Marta Abib Castanho A revitalização da nascente

EMEF Profª Mercedes Carnevalli Klein Salvando o meio ambiente

EMEF Profª Mercedes Rachid Meio ambiente: aprendendo a viver

EMEF Profª Norma de Conti Simão Nascente do Bosque dos Ipês Nascente Bosque dos Ipês 2012

EMEF Profª Sônia Maria P. da Silva Bosque Florescendo a Vida Turma da natureza

EMEF Profª Vera Babo River friends

EMEF Profª Vera Lúcia Carnevalli Barreto Nascente 2021 Jornal Ambiental Vera Lúcia

EMEF Rosa Tomita 2021 - A nascente dos nossos sonhos Projeto Nascentes 2012

FUNDHAS - Unidade Monsanto Revitalizando A revitalização da nascente

Título do vídeo apresentado durante as Mostras de Vídeos Ambientais promovidos pela SEMEA

EMEF Prof. Waldemar Ramos

EMEF ProfªElizabete de P. Honorato

EMEF Profª Maria Amélia Wakamatsu

Instituição Pública de Ensino

 

Fonte: PMSJC/ Semea (2010); PMSJC/ Semea (2011); PMSJC/ Semea (2012). 

 

Além dos eventos promovidos, a Semea (2012) informou ter realizado diversas 

apresentações do PRN em reuniões, encontros, seminários, congressos e concursos, no 

decorrer desses seis anos. Os principais eventos em que o PRN foi apresentado são:  

• Encontro Água e Floresta: o estado da arte da educação ambiental, promovido pela 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA), Taubaté (SP), em 2006; 

• Seminário Águas Nascentes – promovido pelo CBH-PS, Guaratinguetá (SP), 2007; 

• Em 2007 e 2009, Seminários de Educação Ambiental, promovidos pela Câmara Técnica 

de Educação Ambiental e Mobilização Social do CBH-PS, em Taubaté e São José dos 

Campos, respectivamente;  

• Em 2008, Encontro Nacional da Anamma - Associação Nacional de Órgãos Municipais 

de Meio Ambiente, Recife (PE);  

http://www.youtube.com/semeasjc
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• 1º Encontro de Educação Ambiental da ONG BSGI – em São José dos Campos (SP), 

em 2008; 

• Ainda em 2008, Prêmio ANA – "Conservação e Uso Racional da Água", promovido 

pela Agência Nacional de Águas, em Brasília (DF); 

• Diálogo Interbacias em Educação Ambiental – “Águas compartilhadas – Oportunidades 

compartilhadas”, Taubaté (SP), em 2009; 

• VII Encontro de Jovens Educomunicadores – Fundhas, São José dos Campos, em 2010; 

• Diálogo Pedagógico do Programa Ambiental Interativo, Jambeiro (SP), em 2011; 

• III Encontro Brasileiro de Educomunicação – ECA - USP; São Paulo (SP), em 2011; e,  

• Em 2012, VII Fórum Brasileiro de Educação Ambiental - Salvador (BA). 

Tais participações constituíram oportunidades para divulgar o trabalho e também 

esclarecer as bases do programa aos interessados. Nota-se que a Prefeitura Municipal, por 

intermédio de sua Secretaria de Meio Ambiente, tem procurado evoluir ao valorizar a 

participação de seus técnicos em eventos técnico-científicos, como também tem contribuído, 

ao tornar pública sua experiência, para a evolução dos assuntos relacionados às políticas 

públicas voltadas a recursos hídricos, biodiversidade e educação ambiental, mais diretamente.   

 

 

5.2 A transformação da paisagem urbana e as percepções de seus agentes  

 

 

Durante os levantamentos para estabelecer os parâmetros teóricos e de verificação do 

estado da arte do tema em foco, verificou-se a existências de algumas iniciativas similares em 

termos da denominação “revitalização de nascentes urbanas”, mas com repertório prático de 

intervenção bastante diverso ao adotado por São José dos Campos. 

O PRN, como informado anteriormente, é um programa de revitalização de nascentes 

baseado em técnicas de restauração ecológica que estão sendo aplicadas em áreas de 

preservação permanentes de nascentes urbanas. Mostra-se inédito quanto a sua estruturação 

ao ser comparado a outras experiências brasileiras, como o Projeto de Valorização das 

Nascentes Urbanas, desenvolvido pelo CBH do Rio das Velhas nas proximidades da capital 

mineira, Belo Horizonte, e também a do Município de Osasco localizado na Região 

Metropolitana de São Paulo.  Nessas duas experiências observa-se que as intervenções  

possuem caráter de medidas de saneamento e/ou ao paisagismo. Os trabalhos com maior 
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semelhança no que se refere à recomposição da mata ciliar das nascentes, conforme executada 

pelo PRN têm sido frequentes em áreas rurais, associadas a programas de governo. 

No entanto, não há uma metodologia de educação ambiental complementar associada 

a eles, como em São José dos Campos. Por essa razão, pode-se pensar em adequações para 

ambientes rurais, onde seria desenvolvido em escolas, comunidades, ou mesmo com os 

produtores locais, associado às políticas de sustentabilidade rural.  

Os resultados das intervenções nas localidades selecionadas para a pesquisa serão 

apresentados procurando-se comparar as APPs das nascentes do estudo em dois momentos: 

antes de iniciar o processo de revitalização e o programa de educação ambiental nas 

comunidades e ao final do ano 2012, limitando a análise a 6 anos do PRN. 

Inicialmente, deve-se esclarecer que, para algumas das áreas pesquisadas, não foi 

possível utilizar as imagens de satélite QuickBird 2012, pois não estava disponível 

gratuitamente para utilização. Dessa forma, das oito áreas, cinco tiveram a cobertura temporal 

de cinco anos, como será observado nas cartas-imagens que serão apresentadas. Acredita-se 

que o fato não prejudicará a análise pois, em complemento, foram tiradas fotografias com o 

mesmo objetivo: comparar a situação inicial das APPs antes da intervenção e ao final de 

2012. 

Após as imagens e fotografias que ilustram as transformações nas áreas reflorestadas, 

trechos das entrevistas realizadas com alunos, professores e moradores/frequentadores que 

podem demonstrar, de maneira contextualizada, a percepção das pessoas de cada uma das 

comunidades a respeito da mudança. E, fechando a análise, apresentar-se-ão os resultados das 

entrevistas com os técnicos. A Tabela 17 informa a relação dos entrevistados e, na sua 

sequência, a Figura 38 mostra o gráfico com o percentual de cada grupo no total dos 94 

entrevistados.
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Tabela 17 - Relação dos entrevistados segundo classificação e comunidade de origem. 

Alunos Professores Moradores Técnicos* 

Altos de Santana EMEF Profª Vera Babo de Oliveira 4 1 4

Bosque dos Ipês EMEF Norma de Conti Simão 6 1 4

Campo dos Alemães FUNDHAS Dom Pedro 5 1 4

Campos de São José EMEF Profª Maria A. Wakamatsu 7 1 4

Jardim Mariana II EMEF Profª Elizabete P. Honorato 2 1 4

Parque da Cidade EMEF Profª Vera Lúcia C. Barreto 6 2 4

Portal da Serra FUNDHAS Monsanto 4 1 2

Vista Verde EMEF Prof. Waldemar Ramos 11 1 4

Total por categoria 45 9 30 10

Total de entrevistados 94

*Cinco deles trabalham na SEMEA

Número de entrevistados

Instituição EducacionalNascente

 

 

Figura 38 - Gráfico da distribuição percentual dos entrevistados 

 

 O grupo de entrevistados na categoria Alunos é formado por 45 estudantes da rede 

pública de ensino, do 4º. ao 9º. Anos do Ensino Fundamental, com idades entre 9 e 15 anos. 

As entrevistas foram realizadas nas instituições de ensino, durante o período das aulas, em 

sistema de roda de conversa para que se sentissem à vontade para emitir opiniões, 

respondendo às questões ou complementando as falas dos demais participantes. A fim de 

resguardar as identidades dos alunos e dos nove professores, foram adotadas siglas de 

identificação para referenciar os trechos dos diálogos extraídos das transcrições (ANEXO G), 

conforme mostra a Tabela 18. 
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Tabela 18 - Siglas utilizadas para referenciar alunos e professores nas entrevistas. 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO (IE)

Sigla de

identificação  

das Instituições 

de Ensino

Sigla de

identificação 

do(a) Aluno(a)

Sigla de

identificação do(a) 

Professor(a)

EMEF Vera Babo IE1 IE1A1 P1

IE1A2

IE1A3

IE1A4

EMEF Profa. Norma de Conti IE2 IE2A1 P2

IE2A2

IE2A3

IE2A4

IE2A5

IE2A6

FUNDHAS Dom Pedro IE3 IE3A1 P3

IE3A2

IE3A3

IE3A4

IE3A5

EMEF Prof
a
. Maria Amélia Wakamatsu IE4 IE4A1 P4

IE4A2

IE4A3

IE4A4

IE4A5

IE4A6

IE4A7

EMEF Prof
a
. Elizabeth Honorato IE5 IE5A1 P5

IE5A2

EMEF Prof
a
. Vera Lúcia Carnevalli Barreto IE6 IE6A1 P6

IE6A2 P7

IE6A3

IE6A4

IE6A5

IE6A6

FUNDHAS Monsanto IE7 IE7A1 P8

IE7A2

IE7A3

IE7A4

EMEF Prof. Waldemar Ramos IE8 IE8A1 P9

IE8A2

IE8A3

IE8A4

IE8A5

IE8A6

IE8A7

IE8A8

IE8A9

IE8A10  

 O mesmo procedimento foi adotado para garantir o anonimato dos entrevistados 

(moradores vizinhos ou frequentadores), adotando-se siglas para correlacionar as citações que 

forem utilizadas no texto (ANEXO J). Foram ouvidas 30 pessoas, de ambos os sexos, com 

idades entre 18 e 67 anos e profissões diversas. A interpretação e análise das transformações 

ocorridas na paisagem urbana, resultantes dos trabalhos de revitalização das APPs das 

nascentes, serão discutidas, procurando trazer as opiniões coletadas durante as entrevistas nas 

avaliações dos resultados. 
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Tabela 19 - Siglas para referenciar pessoas entrevistadas próximas às nascentes. 
Sigla de

identificação  da 

Nascente

Sigla do(a) 

entrevistado(a) 

Sigla de

identificação  da 

Nascente

Sigla do(a) 

entrevistado(a) 

Parque da Cidade - PC PCE1 Bosque dos Ipês - BI2 BIE16

PCE2 Vista Verde - VV VVE17

PCE3 VVE18

PCE4 VVE19

Altos de Santana - AS ASE5 VVS20

ASE6 Campos de São José - CSJ CSJE21

ASE7 CSJE22

ASE8 CSJE23

Campo dos Alemães - CA CAE9 CSJE24

CAE10 Jardim Mariana II - JM JME25

CAE11 JME26

CAE12 JME27

Bosque dos Ipês - BI2 BIE13 JMS28

BIE14 PSE29

BIE15  Portal da Serra - PS PSE30  

 

 Nas entrevistas transcritas (ANEXO I) dos técnicos, as citações serão nominais, por 

serem eles coautores do PRN de São José dos Campos. A avaliação do PRN terá como 

perspectiva os objetivos traçados pela equipe técnica que o desenvolveu em 2006, ANEXO L 

(formato digital). 

 Na seleção das áreas para a pesquisa foi considerada a localização, de forma a cobrir 

as regiões Norte, Sul Leste e Oeste, em que houvesse ao menos uma instituição educacional 

acompanhando a revitalização da(s) nascente(s). As áreas pesquisadas estão indicadas na 

Figura 39.  

 
Figura 39 - Mapa de drenagem com a  identificação das macrorregiões e das áreas de nascentes do estudo. 
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 Procurou-se demonstrar os estágios de revitalização das áreas cujos trabalhos 

iniciaram-se em 2006 e 2007 e que marcam as Fases 1 e 2 do PRN, além de  uma área que 

passou a integrar o programa somente em 2011. Os estágios em que se encontram, em 2012, 

podem ser observados nas imagens de satélite e registros fotográficos apresentados na 

sequência. 

 

 

5.2.1 Altos de Santana – EMEF Vera Babo 

 

 

Na localidade Altos de Santana existem duas nascentes, indicadas nas cartas-imagens 

por linhas que delimitam suas APPs
37

 com 50 m de raio, conforme Código Florestal, Lei 

Federal n
o. 

4771/65, atualizado pela Lei Federal n
o.
12.727/2012. Observa-se que foram 

invadidas pela área urbanizada por vias públicas e construções residenciais, caracterizando 

conflitos de uso do solo urbano bastante frequentes no Brasil. A imagem de 2006 mostra a 

ausência de cobertura vegetal arbórea, indicada pelo aspecto liso das áreas contidas nas linhas 

que circundam as duas nascentes. A imagem seguinte (Figura 40) mostra o mesmo local seis 

anos depois. Entretanto, como o reflorestamento aconteceu em 2007 (Fase II), a cobertura 

vegetal observada é um reflorestamento com, aproximadamente, 5 anos.  

 

                                                           
37

 Informação válida para as demais cartas-imagens apresentadas.  
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Figura 40 - Cartas-imagens 2006 e 2012 da nascente Altos de Santana. 

 

As Figuras 41 a 44 registram a situação das áreas antes das intervenções e ao final do 

ano de 2012. Verifica-se melhoria significativa nos aspectos paisagístico e ambiental. 

 

 
Figura 41 - Vista da área, em 2007. 

 
Figura 42 - Vista da área, ângulo aproximado, em 2012. 

 
Figura 43 - Imagem do dia do plantio, em 2007. 

 
Figura 44 - Vista da área, ângulo aproximado, em 2012. 

 



143 

 

5.2.2 Bosque do Ipês – EMEF Norma de Conti Simão 

 

 

A nascente Bosque dos Ipês está localizada numa área que foi confirmada pública em 

2011, razão pela qual as intervenções aconteceram somente nesse ano. A imagem apresentada 

é, também, de 2011, impossibilitando comparar a evolução da paisagem por meio de imagens 

de satélite (Figura 45).  

 

 
Figura 45 - Cartas-imagens 2006 e 2011 da nascente Bosque dos Ipês. 

 

A seguir, estão as fotografias em que são mostradas as condições do local em 2011 e 

2012. Nota-se a remoção do entulho que aparece na Figura 46. Em vista ao local, no entanto, 

observou-se que ainda há disposição inadequada de resíduos de origem domiciliar nas 

imediações da nascente. A área foi circundada por cerca de alambrado e uma placa 

informativa do Programa foi colocada para divulgar o trabalho de proteção à nascente 

existente naquela área, assim como para conscientizar os usuários da importância de sua 

preservação. Os registros fotográficos de 2012 mostram o estágio inicial do reflorestamento, 

em que as mudas plantadas apresentam desenvolvimento satisfatório. 
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Figura 46 - Disposição de entulho na APP, em 2011. 

 
Figura 47 - Reflorestamento de 1 ano, em 2012. 

 
Figura 48 - Dia de plantio com a comunidade, em 2011. 

 
Figura 49 - Vista do local após 1 ano, em 2012. 

 

 

5.2.3 Campo dos Alemães – Fundhas Dom Pedro 

 

  

 A imagem de 2006 da nascente Campo dos Alemães mostra o solo exposto numa 

parte da APP e em suas imediações. Esse local já foi área de descarte clandestino de resíduos 

sólidos, especialmente de entulho da construção civil e nele observa-se, no período inicial, 

ausência de cobertura vegetal arbórea. Ainda há deposição de lixo e entulho nas proximidades 

da nascente, porém em menor proporção, pois, não muito distante da área, um Ponto de 

Entrega Voluntária foi instalado pela Semea, para receber entulho e outros materiais 

volumosos. Quando comparadas as duas imagens, de 2006 e 2012, nota-se uma melhora em 

relação à diminuição da área com solo exposto, mas por ter sido iniciada a revitalização em 

2006, os resultados apresentados estão abaixo do esperado.  
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Figura 50 - Cartas-imagens 2006 e 2012 da nascente Campo dos Alemães. 
 

 

 

 A explicação está no solo compactado e em problemas de predação das mudas, atos 

de vandalismo e queimadas provocados por transeuntes o que dificultou a sobrevivência das 

mudas plantadas. 

 As fotografias de 2012, Figuras 52 e 54, comprovam estar parte da APP em melhores 

condições quanto ao desenvolvimento das árvores, e ter diminuído, na margem esquerda da 

nascente, a deposição de lixo e entulho. Como sinal de regeneração natural, o solo apresenta-

se coberto por gramíneas. 

 

 
Figura 51 - 1ª. Visita dos alunos à nascente, em 

2006. 

 
Figura 52 - Vista dá APP, em ângulo aproximado, 

em 2012. 
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Figura 53 - APP preparada para o plantio, em 2007. 

 
Figura 54 - Vista da APP, em ângulo aproximado,  

em 2012. 

 

 

5.2.4 Campos de São José – EMEF Profª Maria A. Wakamatsu 

 

 

 Na imagem de 2006 da nascente Campos de São José observa-se solo exposto, 

ausência de cobertura vegetal arbórea e invasão parcial da APP pela urbanização. Observa-se 

que a mesma área em 2011 tem parte significativa coberta pelo reflorestamento. Nota-se 

também o aumento de prédios residenciais nas proximidades. 

 
Figura 55 - Cartas-imagens2006 e 2011 da nascente Campos de São José. 
 

Já os registros fotográficos expõem uma APP, em 2006, bastante degradada por 

depósito de entulho e completa ausência de vegetação arbórea e, em 2012, o reflorestamento 
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em estágio avançado de desenvolvimento. Foi constatada a prática de deposição de entulho no 

local, apesar de em menor escala. 

 
Figura 56 - Entulho e terra dispostos na APP,  

em 2006. 

 
Figura 57 - Vista da área, ângulo aproximado, em 2012. 

 

 
Figura 58 - Trabalho de campo – visita à APP, em   

2006 

 
Figura 59 - Vista da área, ângulo aproximado, em 2012 

 

5.2.5 Jardim Mariana II – EMEF Profª Elizabete P. Honorato 

  

 

No Jardim Mariana II é possível observar, comparando-se a imagem de 2006 à de 

2011, uma evolução positiva quanto à cobertura vegetal das APPs das nascentes, com melhor 

resultado a APP da nascente que aparece na parte superior esquerda das imagens. No entanto, 

devem ser considerados os três incêndios ocorridos nos dois primeiros anos nas proximidades 

da nascente do lado direito da imagem. Na área foi instalado, pela Semea, o Parque Alambari, 

nome dado em função do Córrego do Alambari, curso d’água para o qual as duas nascentes 

contribuem. O parque fará a conexão entre as duas áreas de nascentes, por meio do 

reflorestamento das margens do córrego que atravessa os bairros Jardim Mariana II e Campos 

de São José. Há um remanescente florestal na área do parque, em condições de conectividade 

com as nascentes visualizadas nas Figuras 60 a 64. É importante ressaltar os problemas com 
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queimadas, um risco iminente à mata ciliar daquele local, assim como a presença de entulho 

nas proximidades da nascente da esquerda. Na imagem 2012, é possível identificar que há 

infraestrutura, como calçada, na área menos arborizada do parque. 

 
Figura 60 - Cartas-imagens2006 e 2011 da nascente Jardim Mariana II. 

 

 

 
Figura 61 - 1ª. Visita à nascente, em 2006. 

 
Figura 62 - Vista sob mesmo ângulo, em 2012 

  

 
Figura 63 - Área após incêndio, em 2008. 

 
Figura 64 - Vista da área, em 2012, anteriormente queimada. 

 



149 

 

5.2.6 Parque da Cidade – EMEF Profª Vera Lúcia C. Barreto 

 

 

O Parque da Cidade é um local bastante protegido, pois as nascentes ali localizadas 

ficam muito próximas à Semea, cujo prédio pode ser visualizado na Figura 65, na parte 

inferior das imagens, por onde passa a linha amarela que delimita a APP das nascentes. Esse 

reflorestamento tem 6 anos e é possível perceber que está bastante adensado. Nas fotografias 

de 2006 e 2012, pode-se ver as árvores em pleno desenvolvimento, formando um bosque. 

 
Figura 65 - Cartas-imagens2006 e 2012 da nascente Parque da Cidade. 

  

  

  
Figura 66 - Vista parcial da área após plantio, em 2006  Figura 67 - Em 2012, vista da área revegetada. 
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Figura 68 - Escola participa de plantio, em dez/2006. 

 
Figura 69 - Aspecto da área da nascente em 2012 

 

 

5.2.7 Portal da Serra – Fundhas Monsanto 

 

 

 A nascente do Portal da Serra demonstrou ser a área com melhor resultado, dentre as 

analisadas. Foram pontos favoráveis aspectos de qualidade do solo, onde não se teve 

informação de problemas com entulho, lixo, vandalismo de qualquer ordem, e sua localização 

num condomínio fechado. Observa-se, em 2006, a presença de algumas árvores e grande parte 

da APP sem proteção vegetal ou aparentando uma área recém-roçada ou capinada. Em 2012, 

fez 5 anos que as árvores foram plantadas e, na ocasião, encontravam-se em estágio avançado 

de desenvolvimento, como pode ser visualizado nas Figuras 72 e 74. 

 

Figura 70 - Cartas-imagens 2006 e 2012 da nascente Portal da Serra. 
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Figura 71 - Alunos em dia de plantio, 2007. 

 
Figura 72 - Visão da APP, externa ao condomínio, em 2012. 

  

 
Figura 73 - Vista parcial da calha condutora da água 

da nascente, em 2007. 

 
Figura 74 - Vista parcial da calha condutora da água 

da nascente, em 2012. 

 

 

5.2.8 Vista Verde– EMEF Prof. Waldemar Ramos 

 

 

 As imagens de satélite são de 2006 e 2011, o que pode interferir na maior precisão das 

informações sobre a área. A nascente Vista Verde está situada numa área que, segundo 

informaram moradores mais antigos do bairro, foi utilizada para aterro no período de 

implantação do loteamento e construção de vias e prédios residenciais uni familiares. Esta 

informação é bastante provável, haja vista o desenvolvimento lento (Figuras 76 e 77), com 

índice de perdas bastante alto. Foi informado, em dezembro de 2012, durante as entrevistas 

com os técnicos, que um novo plantio estava sendo programado para aquela área, com o 

objetivo de reposição das mudas perdidas. É possível visualizar, entretanto, que as APPs do 

curso d’água, nas quais também se efetuou o plantio, os resultados se mostraram melhores, o 

que demonstra a comparação entre as Figuras 78 e 79. 
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Figura 75 - Cartas-imagens2006 e 2011 da nascente Vista Verde. 

 
 

 
Figura 76 - Reflorestamento da APP, em 2006. 

 
Figura 77 - Estágio de desenvolvimento das árvores, em 2012. 

  

 
Figura 78 - Área verde incorporada ao projeto de 

reflorestamento da APP, em 2006. 

 
Figura 79 - Vista do mesmo local, em 2012. 
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As apresentações e o álbum fotográfico auxiliaram na recuperação da memória da 

situação das nascentes antes do PRN, conforme referido anteriormente. Assim, os 

entrevistados puderam fazer a correlação entre aquilo que lhes é cotidiano à situação anterior, 

muitas vezes esquecida. Também proporcionaram relembrar o histórico, no caso dos alunos, 

professores e técnicos.  

As questões semiestruturadas foram elaboradas com vistas a coletar informações dos 

indivíduos das comunidades e dos técnicos, que pudessem subsidiar, junto às demais 

informações levantadas durante a pesquisa, a avaliação de desempenho do PRN, enquanto 

ação planejada e estratégica no nível de política pública municipal. Dessa forma, serão 

agrupadas, as questões a fim de conduzir a análise integrada dos dados. 

O PRN, de uma maneira geral, possui alguns elementos que podem aguçar ou ativar a 

percepção das pessoas para o ambiente em que vivem, em que as relações sociais fazem parte 

do cotidiano e como a sociedade se organiza para suprir suas necessidades. Assim, introduzir 

um programa que trabalha com as questões da melhoria ambiental associada à participação e, 

ainda, estimulando o senso de pertencimento, de corresponsabilidade e possibilitando a 

realização de sonhos, muitas vezes, considerados utópicos. 

No primeiro bloco, as respostas se relacionam à percepção socioambiental dos 

entrevistados, dessa forma foi possível colher suas impressões e percepções, conforme trechos 

extraídos das transcrições das entrevistas (ANEXOS G, H, I e J): 

 

IE8A2: Estou no 4º A. Eu tenho 9 anos. E eu vi a mudança que tudo cresceu mais 

rápido e ficou bem mais bonito.  

IE5A1: Mudou, porque antes de começarmos tinha muita queimada [...] 

antigamente a gente encontrava pneu, garrafa, agora não tem mais isso.  

IE2A4: Nossa mudou muito. Antes tinha lixo, pedaço de construção. Com a ajuda da 

nossa professora a gente foi tirando com saquinhos e etc. E a gente foi depois de um 

mês, mais ou menos, lá já está tudo verde, está muito lindo lá! 

IE8A2: E eu vi a mudança que tudo cresceu mais rápido e ficou bem mais bonito.  

IE3A2: Percebi que mudou muitas coisas, árvores cresceram, não jogaram muito lixo, 

cuidaram bem... 

IE1A2: Desde quando eu comecei no primeiro ano do Projeto eu vi uma mudança 

muito grande. [...] E, também, eu acho que teve uma época que teve um movimento 

que a gente começou a plantar as árvores aqui na Escola perto da margem do rio e 

próximo à nascente também. A fauna voltou um pouco para cá, por que desde 
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quando começou o Projeto eu comecei a reparar muito mais que tinham mais 

passarinhos, mais vida. 

IE2P2: acho que houve muita conscientização da parte das crianças, dos alunos e 

dos moradores também. Que a partir do momento que começamos esta ação, as 

pessoas se preocupam com o local, só que eles não podem tomar providências. Eu 

estou sempre recebendo notícias. Tem até uma pessoa que vamos entrevistar para o 

próximo vídeo, que ela vai fazer uma retrospectiva para a gente. Eu acho que mudou 

sim, alguma coisa na vida das pessoas. 

CAS11: Muda sim, dá incentivo à gente saber que tem gente que luta pelo mesmo 

objetivo. Saber que tem alunos sendo envolvidos. 

PCS3: Que melhorou muito, tem muito verde, as árvores tornam o ambiente mais 

fresco, diminui muito o calor. 

 

Quando solicitado ao entrevistado que expressasse suas considerações comparando 

as áreas das nascentes antes da intervenção e ao final do ano de 2012, intencionava-se coletar 

a percepção socioambiental manifestada ou materializada no território. Tem-se, assim, a 

leitura que o indivíduo faz do mundo e de seus fenômenos, das relações de causa e efeito, 

tendo como pressuposto que cada indivíduo tem a sua "lente" com a qual vê ou percebe o 

mundo, influenciada por sua porção emocional cognitiva, e também por suas histórias, 

crenças e ideologias.  

A partir do que foi expresso nas respostas dos entrevistados e ainda considerando-as 

sob as possíveis diversidades e subjetividades, foram identificados aspectos semelhantes que 

possibilitaram agrupá-las.  

Os técnicos foram unânimes em ressaltar que em todas as áreas revitalizadas houve 

ganho ambiental, em maior ou menos grau, mas houve melhoria. Ao observar suas respostas 

verifica-se que foram significativas as percepções da importância das ações para 

sustentabilidade, manifestada em seus depoimentos.  

A observação feita por eles quanto ao aumento da biodiversidade fundamenta-se na 

compreensão de que o reflorestamento propicia habitat para os seres vivos, mas especialmente 

o vegetal e animal, por meio da reintrodução de espécies arbóreas nativas, criando um 

ambiente favorável à sobrevivência de inúmeras formas de vida.  

Ao realizar as entrevistas, parecia haver um certo contentamento nos entrevistados 

em participarem da pesquisa. Talvez por se reconhecerem detentores de um conhecimento 
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reavivado por meio do histórico e das fotografias, ou talvez pela proximidade com a 

pesquisadora que coordenara a equipe de criação e implementação do PRN, percebeu-se a 

satisfação, ao que tudo indica o ponto fundamental, com a oportunidade dada a essas pessoas 

de falar sobre suas percepções e seu entendimento sobre o programa. Mais ainda, as 

entrevistas foram conduzidas de modo a fazer as pessoas se sentirem em condições de avaliar 

o PRN, o que ele proporciona e de refletirem sobre sua participação, direta ou indireta, nos 

processos de revitalização das nascentes em São José dos Campos.  

A avaliação é uma etapa importante quando se pretender evoluir com o 

desenvolvimento de programas e projetos, muito embora não seja prática corriqueira em 

educação ambiental ou políticas públicas. Por essa razão, foram inseridas perguntas com 

objetivo de propiciar uma situação de avaliação do PRN pelos entrevistados. 

 

IE1A3: O que melhorou na Nascente foi a cor. Por que lá, com o plantio de árvores, 

melhorou o ar, melhorou a qualidade de vida lá. Tem os pontos negativos, que é a 

cerca, não deixando os moradores vendo a própria nascente, deixando de ter acesso. 

Mas, melhorou bastante, vendo esse tempo até agora, que a APP ajudou muito.” 

IE3P3: Aqui o que a gente está fazendo, no momento, a gente está buscando uma 

parceria junto à Leroy Merlin (empresa do setor privado) para junto à SEMEA e 

URBAM para que a gente possa fazer o plantio de árvores. E fazendo também vários 

trabalhos de Arte, cartõezinhos que já saímos entregando na comunidade, 

entrevistando as pessoas. Então foram muitas pessoas que fizeram aqueles 

cartõezinhos para a sensibilização dos moradores, mostrando a importância desse 

rio para a comunidade 

PSS29: [...] A revitalização da nascente além do benefício para as águas do planeta 

melhorou as condições para a sobrevivência de animais que além da água 

encontram lugar para ninhos e alimentos. Proporciona o prazer de uma vista 

agradável, de se ouvir os cantos dos pássaros observar a beleza das flores e sentir o 

aroma e a sombra característicos das plantas.  

PCS3: Que melhorou muito,  tem muito verde, as árvores tornam o ambiente mais 

fresco, diminui muito o calor 

VVS19: Teve uma melhora, mas precisa ser constante, é uma questão de 

conscientização e sensibilização. A questão da Educação Ambiental é urgente. 

Carlos A. Mourthe Jr: Há alguns dias, recebo um telefonema de uma amiga. De 

2005 a 2008, estivemos juntos nesse projeto, eu pela escola e ela pela secretaria de 

meio ambiente.[...]  A série de imersões que havíamos iniciado em 2006, com 

produção de material didático e mobilização das escolas gerou todo um movimento 

de reflorestamentos. Ouvindo a entrevista por Skype ia me emocionando enquanto 

via aquelas regiões de nascentes, muitas que visitamos degradadas, agora eram 

verdadeiras florestas, parques periurbanos. Um impacto proporções emocionais 

gigantescas me fez retornar milhares de imagens mentais, me lembrar dos garotos, 
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do rio, dos sorrisos e tristezas e especialmente do sonho de produzir dezenas de 

áreas recuperadas. O sonho se concebeu.  

 

A operacionalização do PRN demandou, desde o início, uma série de recursos 

humanos, materiais, tecnológicos, além dos processos de comunicação, divulgação e parcerias 

que, em se tratando do poder público, a tornam um processo complexo, lento e burocrático, 

aliado às dificuldades para se conquistar o apoio político necessário. Cabe ressaltar as 

exigências legais para o investimento de recursos públicos, que, dependendo do montante, só 

pode ser via processo licitatório, geralmente moroso. Apesar dessa conjugação inicial de 

esforços de estruturação do PRN, outros mais demonstraram-se ainda essenciais para a 

continuidade do programa. Por esta razão, procurou-se levantar as opiniões a respeito dos 

elementos estruturais. 

  

IE7A3: [...] o plantio das árvores em torno da nascente, que é a Mata Ciliar, a gente 

analisar a água, entre outras coisas.” 

IE8A1: Participo há quase 1 (um) ano do Projeto. E aprendi que nós não devemos 

jogar lixo nos rios, devemos replantar as plantas nativas, e não plantar outros tipos 

de plantas perto das nascentes.  

IE4A2: [...]eu aprendi, primeiramente, que a gente tem que cuidar e que lá é uma 

coisa de conscientização, porque a gente tem que aprender para passar para os 

outros. 

IE2P2: [...] este ano de 2012 foi feita a divulgação, novamente, do projeto, os 

monitores passaram de sala em sala, nós levamos o banner, mostramos, foi passado 

o vídeo também para eles (o vídeo produzido pelos próprios alunos), para 

conhecerem, saberem como foi feito. 

PCS1: Adubo! Esterco! Colocar um guia com bambu. “Nossa, mas precisa tudo 

isso?” Precisa! Não é, simplesmente, plantar e deixar lá. Então, procuro passar isso 

pras pessoas. 

PCS4: Mesmo já trabalhando com educação ambiental há muito tempo, este 

Programa nos incentivou a continuar realizando trabalhos que, de fato, promovam 

mudanças positivas no ambiente e ajudem a formar cidadãos mais conscientes e 

atuantes em defesa da melhoria da qualidade do ambiente e da preservação dos 

recursos naturais. 

BIS14: Foi feita uma limpeza, mas isso ocorreu por conta da vinda do Secretário de 

Meio Ambiente e de alguns Vereadores aqui. Depois colocaram um alambrado. As 

mudas de árvores foram plantadas pelos alunos. [...] eu mais do que ninguém estou 

precisando me preocupar com a nascente, porque eu sou vizinho de uma delas, sou 

vizinho de uma área verde. [...] Gostaria de me envolver no Programa. 

Rosana Mayumi: Em termos educativos é um marco que alia o discurso à prática, 

buscando o engajamento dos envolvidos, em especial os alunos, moradores das 
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áreas onde o programa se desenvolve, fundamentada em orientações técnicas e 

legais. 

William Portela: Ele nunca foi um Programa aleatório, ele sempre foi um Programa 

técnico. Ele partiu de técnicas específicas.  Nós seguimos legislações, normas, 

seguimos técnicas universitárias pra a criar isso. Na educação, na implantação, na 

análise inicial [...] 

Cristiane Franzini: União das Secretarias Municipais; escolas podem trabalhar 

vários conceitos; diretrizes que o poder público teve que readequar a partir do 

Programa. 

 

A compreensão acerca do PRN, de suas potencialidades, de seus pontos fracos e 

fortes, de sua continuidade ou não no município e das implicações decorrentes dessas duas 

possibilidades, enfim, se na visão do cidadão sobre a iniciativa do poder público o Programa é 

ou não valorizado. Este bloco permite ao entrevistado refletir sobre o papel de uma política 

pública para revitalizar nascentes no seu município.  

 

IE7A1: Porque faz bem, não só para a gente, mas para a cidade também, para o 

próximo. 

IE7A3: Eu acho que sim. Porque ele vai fazer falta. Você está num lugar que não 

tem área verde, isso faz parte da sua respiração também, né? Você respira um ar 

melhor, faz bem para a sua saúde. E não só por isso também, né? Para preservar o 

meio ambiente também” 

PSS29: Confirma nosso pensamento que além da consciência teórica presente nos 

meios políticos, religiosos, educacionais, na mídia, nos discursos e nos gabinetes; 

nos adultos, jovens e crianças, existe uma grande necessidade de se "arregaçar as 

mangas" de suar, de cavar, de plantar, de proteger, de sensibilizar-se, de respeitar, 

de persistir, de vislumbrar o amanhã, e de amar o Planeta e seus habitantes acima 

de qualquer convenção, selo verde, créditos de carbono, exigência do cargo ou 

interesses individuais.   

JMS27: Então, porque quando a gente tem um pensamento é muito legal que reforça 

o que a gente pensa. [...] Acho que seria legal que atingisse mais pessoas, fizessem 

reunião, distribuindo informações. 

ASS8: Tinha que ter existido há muito mais tempo. Tem que ter mais pessoas 

trabalhando. Hoje tem o Ponto de Entrega Voluntária e já não se joga mais lixo 

aqui. 

CAS11: Acho muito importante e precioso. Mais vida para as crianças, seres 

humanos. Ajuda em várias áreas, em especial a água. É só pensar que o ser humano 

é formado por mais de 70%... 

CAS12: Acho muito bom pra todos nós. Natureza é sempre bem vinda, 

principalmente se é cuidada, tratada. 
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ASS5: Acho muito legal! Eu nasci na roça, adoro a roça, o mato. Quando viajo para 

o Piauí sinto tanta saudade que, mesmo chegando à noite aqui, pego a lanterna e 

entro nessa área pra ver as árvores. 

Juliana Sundfeld Penido: Esse programa se mostrou um grande sucesso, um 

exemplo a ser seguido e disseminado por todo o país [...] 

Luciano R. M. Machado: Primeiro avalio que, se tratando de política pública, é um 

grande feito a continuidade de um programa que superou a troca de gestão política. 

E em matéria de educação o feito é o mesmo, visto a descontinuidade vigente de 

projetos nas escolas. Do ponto de vista ambiental o ganho é grande. 

Elisa S. Farinha: Pontos positivos: convencimento sobre a necessidade e 

importância da continuidade do Programa, pois os resultados virão a médio e longo 

prazos. Por esta continuidade ele está fortalecido. Pontos a melhorar: envolvimento 

de outras Secretarias e melhorar e estimular parcerias = nova fase para avaliação 

técnica do processo de recuperação da área e propostas de outras ações – 

necessidade de criar novos indicadores para avaliar resultados (dados quantitativos 

e qualitativos). Ampliar a parceria interna na SEMEA 

Rosana Mayumi O. de Melo: Existem muitas coisas para serem feitas ainda, mas de 

uma forma geral os resultados são muito bons, em especial na educação ambiental, 

pois tenho certeza que estamos mudando como muitos cidadãos (alunos e 

professores) olham/percebem e agem em relação ao ambiente como um todo. A 

transformação da paisagem é reveladora em muitas áreas. 

 

Houve um último bloco direcionado apenas aos técnicos para verificar se os 

objetivos do, então, Projeto de Revitalização de Nascentes (Anexo L), em atendimento às 

expectativas dos envolvidos com a sua criação e desenvolvimento, foram alcançados pelo 

PRN. As respostas obtidas podem ser comparadas quanto às expectativas e avaliação dos 

resultados. Demonstram a reflexão, especialmente dos técnicos responsáveis pelo Programa 

na Semea, que pelo processo de avaliação pode resultar em realinhamento das ações visando o 

aprimoramento do PRN, conforme explicitado nos trechos apresentados seguir: 

 

Cristiani Franzini: Esperava os melhores resultados possíveis, florestas urbanas em 

torno das nascentes, mas antes de tudo, esperava que a nascente propriamente dita 

estivesse protegida e com água de boa qualidade. [...] Pensando no reflorestamento, o 

desenvolvimento foi o esperado e em algumas áreas até mais que o esperado, mas em 

relação à proteção da água vinda da nascente eu esperava melhores resultados. 

Edmundo Carvalho: [...] 1- Melhorar a qualidade no abastecimento natural das águas 

da Bacia do Paraíba do Sul; 2- Estabelecer metodologia consistente e exemplar como 

melhor argumento no debate sobre recuperação de bacias hidrográficas; 3- Considerar 

a educação, envolvendo alunos da rede pública e privada, como melhor instrumento 

para atingir a sociedade e perenizar a ação.[..] Avalio como excelentes os resultados 

dentro do universo de possibilidades em que ele foi implementado. 
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Elisa S. Farinha: A grande expectativa seria ver as áreas revitalizadas e que a escola e 

demais membros das comunidades se apropriassem dos espaços se envolvendo no 

cuidado. [...] Resultados positivos no geral, principalmente no que se refere às 

atividades de EA, em parceria com escolas municipais. Ressalto a importância da 

inclusão de novas estratégias como Educomunicação. Dificuldades na parceria com 

escolas estaduais e trabalho mais sistematizado com as comunidades do entorno.  

Suely Franco S. Lima: Minhas expectativas estavam na formação das crianças 

envolvidas e no uso da geotecnologia para questões ambientais e educacionais. 

William A.Portela: [...] aprender também na recuperação de nascentes, o 

desenvolvimento de método inovador articulando conhecimentos vindos de várias 

disciplinas científicas[...]  conseguir envolver a comunidade. 

 

As perguntas 1.a e 1.b procuraram levantar aspectos relacionados aos ideais, 

compromissos e senso de responsabilidade para com as questões socioambientais dos 

profissionais envolvidos com o desafio de elaborar e, na sequência, executar um projeto 

abrangente para revitalização das nascentes existentes em áreas públicas municipais, no ambiente 

urbano. Ao analisar as respostas foi possível identificar que as expectativas desses profissionais 

podem ser agrupadas em temas, a saber: recuperação de APP, reflorestamento, preservação dos 

recursos hídricos, desenvolvimento de método inovador, envolvimento da sociedade e 

perenização do programa. Categorizando as expectativas em temas, pode-se verificar, ainda, que 

os objetivos nortearam a estruturação de etapas fundamentais para o PRN: o planejamento, a 

definição e a execução em etapas das ações, tanto de intervenção nas APPs quanto educativas. As 

demais etapas foram a do estabelecimento de parcerias, a implementação em duas fases para as 

nascentes urbanas, e o acompanhamento permanente. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma 

nova reverência face à  vida, pelo compromisso firme de 

alcançar a sustentabilidade, a intensificação da luta  pela 

justiça e pela paz, e a alegre celebração da vida.  

 

Carta da Terra, 2000. 

 

O resgate do processo histórico de criação, implementação e desenvolvimento do 

Programa de Revitalização de Nascentes do Município de São José dos Campos (PRN) 

mostrou que ações de intervenção socioambientais demandam planejamento, integração, 

processos sincronizados e acompanhamento contínuo, tanto em Educação quanto na 

implantação e conservação de áreas de preservação permanentes de nascentes.  

Conciliar ações de preservação ambiental utilizando técnicas de restauração 

ecológica em ambientes urbanos, como foi feito no PRN, parece ser possível e viável, 

permitindo que se concilie urbanidade e preservação ambiental. Foram repercussões positivas 

na qualidade ambiental local o que pode contribuir para a melhoria também alcançar  a escala 

global. 

O estudo mostrou que a iniciativa do Governo Municipal de revitalizar nascentes em 

áreas públicas municipais, no ambiente urbano, configurou uma ação que obteve 

reconhecimento da sociedade, conforme atestam os resultados das entrevistas em que os 

entrevistados manifestaram seu apoio ao Programa. 

O PRN demonstrou ser de natureza agregadora, como comprovam as parcerias 

firmadas ao longo desses seis anos de existência. 

O processo de educação ambiental foi o desencadeador do movimento 

socioambiental instalado no Município, podendo ser, portanto, desse Programa de 

Revitalização de Nascentes. 

O Programa de Educação Ambiental pode ser considerado eficaz no processo de 

capilaridade na sociedade, apenas necessitando ser um processo continuado. Sua estrutura 

conceitual metodológica cumpre com seu papel formador para a cidadania pautada numa 

participação efetiva. 

Constatou-se o incremento ao PRN trazido pela Educomunicação. Professores e 

alunos realizam uma modalidade de processo educativo estimulante, dinâmico e criativo, 
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possibilitando aos envolvidos desenvolver habilidades e competências em comunicação. Ao 

mesmo tempo, há o aprofundamento de conhecimento relativo ao meio ambiente, com ênfase 

para recursos hídricos, biodiversidade e educação ambiental. 

No que se refere aos objetivos traçados para o PRN, em 2006, verificou-se que foram 

alcançados além das expectativas, segundo o depoimento dos técnicos que o estruturaram. 

Parece acertado afirmar ter a sociedade se mostrado interessada na continuidade do Programa. 

e ter sido perceptível o entusiasmo de alunos e professores com os resultados observados nas 

áreas das nascentes em processo de revitalização. 

A evolução da Fase III para uma inovadora política de pagamentos ambientais no 

município faz confirmar a criação e consolidação de uma política pública municipal com 

qualidades para se universalizar. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

 

  

1. Observar as condições de saneamento ambiental nas APPs das nascentes do PRN.  

 

2. Sugerir que sejam retomados os trabalhos da educação ambiental não formal -  

importante instrumento de transformação da sociedade para que desenvolva 

comportamentos e atitudes voltados à sustentabilidade socioambiental. 

 

3. Aprimorar o aparato institucional legal, que pode culminar com a criação de uma lei 

que institua a política pública para proteção, conservação e revitalização de nascentes. 

 

4. Retomar o planejamento de urbanização dos espaços públicos nas imediações das 

APPs das nascentes, melhorando sua utilização, como importante mecanismo para dar 

uso adequado e promover a integração homem-natureza, nas cidades.  

 

5. Procurar estabelecer cooperação técnica e científica com instituições de ensino e 

pesquisa para estimular o desenvolvimento de estudos sobre a temática nascentes 

urbanas revitalizadas. 

 

6. Promover o desenvolvimento de empreendimentos que visem à sustentabilidade 

socioeconômica nas áreas revitalizadas. 

 

7. Procurar o PRN adotar em seu planejamento o estilo de negociação, nos moldes do 

apresentado para o PNRH – Prioridades 2012-2015. 
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APÊNDICE A – Questões para entrevista de avaliação dos resultados do Programa 

Revitalização de Nascentes de São José dos Campos, SP, no período de 2006 a 2012. 

 

APÊNDICE A.1 – Equipe técnica 

 

Dados dos entrevistados  

Nome: 

Idade: 

Profissão: 

Instituição: 

Há quanto tempo participa(ou) do Programa. 

D. Equipe técnica que trabalhou no processo de criação e/ou trabalha, atualmente, em 

seu desenvolvimento. 

 1.a Quais eram as suas expectativas, em 2006, quando estava participando da criação do 

programa?  

1.b Quais eram as suas expectativas, quando ingressou como membro da equipe que 

desenvolve o programa? 

2. Apoiado na apresentação e também em seu conhecimento do desenvolvimento do 

Programa, como você avalia os resultados do programa, seis anos após sua criação?  

3. Considerando a localização dessas áreas de nascentes, o que você observa dos resultados 

obtidos até o presente momento? 

4. Em termos ambientais, quais as suas considerações quando comparadas as áreas antes da 

intervenção e atualmente? 

5. Em sua opinião, quais os principais princípios, fundamentos e diretrizes que este programa 

revela em função de sua estrutura conceitual e metodológica?  

6. Como você avalia a política pública para revitalização de nascentes em áreas públicas de 

São José dos Campos? 

 

Outras considerações: 

 

Meus sinceros agradecimentos por sua contribuição!  

 

Andrea 
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APÊNDICE A.2 – Alunos e professores que participam atualmente 

 

Dados dos entrevistados 

Nome: 

Idade: 

Professor: Cargo/função na escola: 

Aluno: Ano que está cursando:                                                                

Há quanto tempo participa do Programa: 

 

Professores 

1. Como o Programa acontece hoje em sua escola e quais as atividades, relativas a 

ele, são realizadas durante o ano letivo? 

2. Com a implantação do Programa nesta escola, Comente se você percebeu  se 

aconteceram mudanças com a comunidade escolar (alunos, professores, 

funcionários e equipe diretora)?  

3. A realização do Programa de revitalização de Nascentes trouxe mudanças para a 

cidade? Comente. 

4. Qual a importância desse Programa? 

5. O que é preciso/necessário para que as nascentes existentes em áreas públicas 

sejam cuidadas e permaneçam vivas? 

Alunos  

1. O que você aprendeu ao participar do Programa de revitalização de Nascentes? 

2. Com a implantação do Programa, você observou mudanças na paisagem da área 

onde se encontra a nascente? Comente. 

3. Que ações são feitas para que a nascente se revitalize? 

4. A qualidade ambiental da nascente melhorou ou piorou com o Programa, aponte 

ou relacione as mudanças que aconteceram naquela área da nascente. 

5. O Programa de Revitalização de Nascentes deve continuar? Por quê? 
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APÊNDICE A.3 – Cidadãos que residem próximos às áreas onde existam nascentes em 

processo de revitalização 

Dados dos entrevistados 

Nome: 

Idade: 

Profissão: 

RG: 

Endereço: 

 

Questão diferenciada:Há quanto tempo você (Sr. ou Sra.) frequenta o Parque da Cidade e 

com que frequência? (Só para os entrevistados da nascente do Parque da Cidade, por se tratar 

de uma área de visitação). As demais perguntas servirão para este público e das demais áreas 

pesquisadas. 

1. Sabe me dizer se existe nascente ou mina d’água neste local? 

2. Você (Sr. ou Sra.) se lembra como era este local há 5 ou 6 anos atrás? 

3.  Comparando as fotografias desta área, a partir de 2006, qual a sua impressão da 

paisagem que temos hoje? 

4. O que você (Sr. ou Sra.) sabe a respeito do Programa de Revitalização de Nascentes 

que a Prefeitura realiza nesta área? 

5. De que forma ter conhecimento deste Programa influencia(ou) sua vida? 

6. Qual a importância de haver um programa como este para revitalizar nascentes em São 

José dos Campos? 
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APÊNDICE B – Apresentação, em power point, estruturada para demonstração da atuação 

das instituições de ensino públicas no Programa de Revitalização de Nascentes (2006-2012), 

em foco a Fundação Hélio Augusto de Souza – Fundhas Monsanto. 

  

  

  



182 

 

 

  

  

  

 

 



183 

 

 

  

  

  



184 

 

  

 

 



185 

 

APÊNDICE C – Apresentação para os técnicos visava apresentar, de forma resumida, alguns 

dos resultados do Programa de Revitalização de Nascentes (2006-2012)  
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

APÊNDICE D.1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os técnicos 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua 

e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) 

de forma alguma.  
 

Informações sobre a pesquisa - 

 

Título preliminar do projeto de pesquisa de doutorado: “Histórico da criação e consolidação de 

uma política pública voltada à revitalização das nascentes em solo urbano. Estudo de caso:São José 

dos Campos, SP”. 

Pesquisador Responsável: Andrea Sundfeld Penido 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (12) 9134 1567 

Pesquisadoras participantes: 02 (duas) 

Informações sobre o projeto de pesquisa: 

O projeto de pesquisa de doutorado, em andamento no Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Ambiental, da Universidade de São Paulo (Procam/USP), serão realizadas entrevistas com os 

técnicos que participaram da criação, implementação, nos anos de 2006 e 2007, e do desenvolvimento 

do Programa Revitalização de Nascentes da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, no período 

de 2006 a 2012. Durante a entrevista poderá haver registros de áudio (gravador portátil) e fotográfico 

(câmera digital).  

As perguntas se referem à análise dos resultados desse Programa, enquanto agentes técnicos 

que participaram ou ainda participam desse trabalho. Com ênfase aos aspectos socioambientais das 

áreas públicas onde há nascentes em processo de revitalização, considerando a situação inicial em 

2006 comparada ao estado atual dessas áreas, em 2012, e ao processo educacional instaurado nas 

comunidades, assim como o processo integrador dos demais entes da sociedade na realização do 

Programa de Revitalização de Nascentes. Foi organizada uma apresentação com dados históricos e 

resultados mensuráveis obtidos até o presente momento. 

As atividades que serão realizadas apresentam risco mínimo aos participantes, uma vez que as 

entrevistas ocorrerão nas dependências da Secretaria de Meio Ambientem no Parque da Cidade, em 

São José dos Campos. Caso haja algum tipo de acidente, o participante será assistido imediatamente e 
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encaminhado, pela pesquisadora responsável, ao serviço de atendimento médico local ou o mais 

próximo, que tenha condições de prestar socorro.  

Os benefícios decorrentes da participação neste projeto estão relacionados à participação do 

processo de análise e avaliação dos resultados do Programa de Revitalização de Nascentes, nesses seis 

anos de existência, com o qual possui relação, subsidiando dessa maneira a avaliação de desempenho 

da política pública criada para revitalizar nascentes no ambiente urbano do município, objeto desta 

pesquisa.  

O profissional que participa voluntariamente desta pesquisa terá assegurado o sigilo de suas 

avaliações, bem como o direito de se retirar do grupo de pesquisa a qualquer momento, se assim o 

desejar.  

 

Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, _____________________________________________________________________________, 

RG ______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

“Histórico da criação e consolidação de uma política pública voltada para a revitalização das 

nascentes em solo urbano. Estudo de caso: São José dos Campos, SP”, como sujeito. Fui 

devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Andrea Sundfeld Penido, sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade  ou interrupção de meu 

acompanhamento/ assistência/tratamento.  

 

Telefone: _________________________________________________________________________ 

 

E-mail: ___________________________________________________________________________ 

 

Data: ______/_______/_______  

 

Assinatura do sujeito: _______________________________________________________________ 
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Apêndice D.2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os moradores 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua 

e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) 

de forma alguma.  

 

Informações sobre a pesquisa - 

Título preliminar do projeto de pesquisa de doutorado: “Histórico da criação e consolidação de 

uma política pública voltada para a revitalização das nascentes em solo urbano. Estudo de caso: São 

José dos Campos, SP”. 

Pesquisador Responsável: Andrea Sundfeld Penido 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (12) 9134 1567 

Pesquisadoras participantes: 02 (duas) 

 

Informações sobre o projeto de pesquisa: 

O projeto de pesquisa de doutorado, em andamento no Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Ambiental, da Universidade de São Paulo (Procam/USP), serão realizadas entrevistas com os 

moradores das áreas próximas às nascentes que integram o Programa de Revitalização de Nascentes da 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, com registros de áudio (gravador portátil) e fotográfico 

(câmera digital). Das trinta e três áreas públicas que compõe o Programa, serão analisadas oito, 

localizadas nos bairros Altos de Santana, Bosque dos Ipês, Campo dos Alemães, Campos de São José, 

Jardim Mariana II, Santana -Parque da Cidade, Portal da Serra e Vista Verde. 

As perguntas se referem à percepção desses moradores quanto aos aspectos socioambientais 

das áreas públicas onde há nascentes em processo de revitalização, considerando a situação inicial em 

2006 comparada ao estado atual dessas áreas, em 2012. Foi organizado um álbum fotográfico, com 

fotografias coloridas, nos tamanhos 20 cm X 25 cm, para ser apresentado aos entrevistados com os 

registros da evolução da paisagem, no decorrer desse período, da área da nascente de seu bairro, a fim 

de resgatar o processo de transformação das referidas áreas públicas. 

As atividades que serão realizadas apresentam risco mínimo aos participantes, uma vez que as 

entrevistas ocorrerão no endereço residencial dos mesmos ou próximo a este. Caso haja algum tipo de 

acidente, o participante será assistido imediatamente e encaminhado, pela pesquisadora responsável, 

ao serviço de atendimento médico local ou o mais próximo, que tenha condições de prestar socorro.  

Os benefícios decorrentes da participação neste projeto estão relacionados à coleta de 

informações relativas à percepção socioambiental do ambiente próximo à sua residência, subsidiando 
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dessa maneira a avaliação de desempenho da política pública criada para revitalizar nascentes no 

ambiente urbano do município, objeto desta pesquisa.  

O cidadão que participa desta pesquisa terá assegurado o sigilo de suas avaliações, bem como 

o direito de se retirar do grupo de pesquisa a qualquer momento, se assim o desejar.  

 

Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 
Eu, _____________________________________________________________________________, 

RG ______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

“Histórico da criação e consolidação de uma política pública voltada para a revitalização das 

nascentes em solo urbano. Estudo de caso: São José dos Campos, SP”, como sujeito. Fui 

devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Andrea Sundfeld Penido, sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade  ou interrupção de meu 

acompanhamento/ assistência/tratamento.  

 

 

Nome: 

___________________________________________________________________________ 

 

Telefone: 

_________________________________________________________________________ 

 

E-mail: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Data: ______/_______/_______  

 

 
Assinatura do sujeito: _______________________________________________________________ 
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ANEXO A – Caderno do Professor 
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ANEXO B – Caderneta do Aluno 
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ANEXO C – Material de divulgação: banners, folders, cartazes e convites para divulgação 

nas instituições de ensino e para as comunidades 

Anexo C.1– Convite de reunião com a comunidade 

 

 
 

 

Anexo C.2 – Convite para o evento de encerramento das atividades Encontro Ecocultural  
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Anexo C.3 – Banner de divulgação do Programa de Revitalização de Nascentes  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Anexo C.4 – Banner de divulgação do Programa de Revitalização de Nascentes nas escolas  
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Anexo C.5 – Banner para divulgação do Programa de Revitalização de Nascentes em eventos  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Anexo C.6 – Convite para o II Dia de Imersão. 
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ANEXO D - Autorizações para realizar as entrevistas nas instituições de ensino 

 

 

Anexo D.1 - Autorização da Secretaria Municipal de Educação 

Anexo D.2 - Autorização da Fundação Hélio Augusto de Souza 
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ANEXO E - Programação do Dia de Imersão e registros fotográficos, texto parcial extraído 

do relatório da Assessoria de Educação Ambiental (PMSJC/SEMEA, 2007, p. 10-13). 
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ANEXO F - Relatório de reunião com a comunidade do bairro Pousada do Vale, em 2006. 

 

 

 

Revitalização de Nascentes 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM A COMUNIDADE 

 

RELATÓRIO Nº 01 

 

Aconteceu na noite do dia 10 de outubro de 2006, na Igreja católica São Francisco de Assis 

no Bairro Pousada do Vale, a primeira reunião com a comunidade local para início das 

atividades de Educação Ambiental dentro do Projeto de Revitalização de Nascentes. A 

reunião foi conduzida pela Andréa Sundfeld Penido, Assessora de Parques e Áreas Verdes, 

que apresentou a Secretaria de Meio Ambiente e o Projeto de Revitalização de Nascentes 

em Áreas Públicas Urbanas. 

Após essa apresentação, o público foi dividido em 4 grupos, cada um coordenado por um 

representante da SEMEA, que puderam discutir 4 questões, previamente, propostas  - 

1. É importante a revitalização dessas nascentes? Por quê? 

2. Como poderíamos envolver a comunidade nesse projeto? 

3. Como cada um de nós poderá participar? 

4. Quais as sugestões para nossa próxima reunião? 

Estiveram presentes cerca de 40 pessoas do bairro e dentre elas líderes da comunidade 

que se colocaram a disposição para divulgação e total apoio às ações programadas           ( 

conforme lista de presença anexa). 

Resultados: 

A comunidade entendeu a importância desse projeto e a necessidade de se revitalizar a 

nascente de seu bairro como forma de se preservar a água,conforme folhetos de perguntas 

anexados. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 

ASSESSORIA PARQUES E ÁREAS VERDES 
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Como sugestões para envolvimento, ficou a proposta de ampla divulgação para os próximos 

encontros utilizando-se de vários veículos de comunicação como: cartazes, convites, jornal 

da comunidade, igrejas, rádio e carros de som. Também foi citado a idéia de se criar uma 

comissão comunitária para a defesa das nascentes. 

Cada participante se mostrou interessado em atuar no projeto divulgando e comparecendo 

às reuniões e eventos propostos. 

Para as próximas reuniões, os participantes sugeriram que seja divulgada com maior 

antecedência, enviando convites e também convidando os alunos das escolas do bairro, 

onde palestras, treinamentos e capacitação acerca do Meio Ambiente também são 

esperados (em anexo a íntegra das propostas) 

 

Avaliação: 

A equipe de Educação Ambiental da SEMEA avaliou como bastante positiva a participação 

da comunidade que se manifestou bastante receptiva ao projeto. 

Será marcada a próxima reunião que contará com o empenho da comunidade presente para 

maior adesão ao projeto. 

Apresentação pela SEMEA do Projeto de Revitalização das Nascentes 
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Comunidade da Pousada do Vale 

    

 

  

 

 

 

 

Reunião de grupo para discussão das propostas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


