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RESUMO - O precário atendimento ao saneamento às comunidades brasileiras deflagra uma 
trajetória de abandono desta questão no país e ameaça a qualidade dos Recursos Hídricos. A lei 
federal 11.445/2007 possui como eixo central a participação social na gestão municipal do 
saneamento a partir do princípio do direito à salubridade ambiental. O conceito de governança 
oferece um respaldo para a garantia de seus princípios proporcionando o envolvimento social a 
partir do diálogo entre os atores. Assim, a elaboração participativa do Plano Municipal de 
Saneamento (PMS) é ponto de partida à priorização das demandas sociais. Este trabalho teve como 
objetivo construir um Termo de Referência norteador do PMS de Urubici – SC, estabelecendo 
diretrizes de elaboração de forma participativa. Para isto aplicou-se o Modelo de Governança da 
Água e do Território, desenvolvido durante o Projeto Tecnologias Sociais para Gestão da Água, 
buscando preencher três vazios de efetividade: o cultural, o pedagógico e o político envolvendo a 
participação de lideranças sociais, educacionais e políticas locais. Como resultado produziu-se 
instrumentos de gestão local culminando com o Termo de Referência para o PMS. Os produtos 
refletem a qualidade e implicação do processo proposto, apresentando-se como uma tecnologia 
social para o planejamento e gestão dos Recursos Hídricos.  

ABSTRACT - The precarious sanitation service to Brazilian communities shows the history 
of neglect of this issue in the country and threatens the quality of water resources. The Federal law 
11445/2007 has as its axis the social involvement in the municipal management of sanitation from 
the principle of the right to environmental health. The concept of governance offers a guarantee of 
support for its principles providing social involvement from the dialogue between the stakeholders. 
Thus, the development of Municipal Sanitation Plan (MSP) is a starting point for prioritization of 
social demands. This study aimed to build a Reference Term for guiding the MSP of Urubici - SC, 
establishing guidelines for development in a participatory way. The applied methodology was the 
Water and Territory Governance Model, developed during the “Social Technologies for Water 
Management” Project, seeking to fill three empty spaces of effectiveness: the cultural, pedagogical 
and political, involving the participation of social, educational and political local leaders. As a 
result, instruments of local management have been produced, culminating with the Reference Term 
for the MSP. The products reflect the quality and implication of the proposed process, presenting 
itself as a social technology for planning and management of Water Resources. 
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INTRODUÇÃO 

O saneamento é vital para a saúde, acentua o desenvolvimento social, é um bom investimento 

econômico, melhora a qualidade ambiental, deve ser acessível e constitui direito de todos os 

cidadãos do planeta. Estas são as mensagens chave do “Ano Internacional do Saneamento” 

declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para 2008, com o propósito de fomentar as 

iniciativas ao redor do mundo, com vistas ao alcance das metas do milênio. 

Entendendo o saneamento como o ato de sanear o ambiente em suas diversas dimensões, 

incorporando mecanismos para o cuidado da biosfera em relação a todo insumo gerado pela 

atividade humana, o cenário planetário apresenta-se distante de uma realidade satisfatória. Segundo 

o PNUD (2004), atualmente, 2,6 bilhões de pessoas não possuem condições limpas e seguras de 

realizar suas necessidades básicas.  

Desta forma, o contexto social deste trabalho é a trajetória de abandono com relação ao 

saneamento no Brasil. O Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto do ano de 2005, revela que 

embora a população brasileira atendida por abastecimento de água seja de aproximadamente 96%, 

somente 42,6% possuem seus esgotos coletados e 33,6% são tratados antes de serem infiltrados ou 

lançados em algum corpo d’água (BRASIL, 2007). Com relação ao cuidado com os Resíduos 

Sólidos e a Drenagem Urbana, a situação é ainda mais precária, já que são componentes do 

saneamento muitas vezes ausentes nas práticas de gestão pública. 

 Este contexto social está intimamente relacionado ao contexto político deste trabalho, já que 

o vazio regulatório de séculos prejudicou a prestação dos serviços e os investimentos e produziu 

uma cultura de negligência social. A lei federal 11.445 de janeiro de 2007 estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico, tendo como 

eixo central a formalização da participação social na gestão municipal do saneamento, por meio do 

conceito de controle social, a partir do princípio do direito à salubridade ambiental. Outros 

princípios como a universalização, equidade e integralidade compõem o arcabouço fundamental da 

nova Política.  

 O contexto científico deste trabalho é a necessidade de avanços na ciência do 

planejamento e da gestão de bens comuns para a implementação das políticas públicas e aumento da 

efetividade local. Neste sentido, o conceito de governança proporciona respaldo para que os 

princípios da lei referida sejam garantidos em todas as etapas da gestão local.  

O município de Urubici, localizado na Serra Geral Catarinense, apresenta demandas de 

adequação à complexidade da gestão local do saneamento básico. A ausência do conjunto de ações 

de planejamento e gestão integradas resulta em falta de infra-estrutura para os serviços, 

distanciamento da educação formal sobre as questões sanitárias e ambientais e dificulta a obtenção 
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de linhas de financiamento. Desta forma, trabalho de conclusão de curso visa apresentar uma 

proposta de um Termo de Referências para o Plano Municipal de Saneamento. Este documento 

servirá tanto para guiar a elaboração do plano, definindo diretrizes e conteúdo mínimo, quanto para 

viabilizar recursos financeiros.  

O Termo de Referências para o Plano Municipal de Saneamento neste trabalho apresenta-se 

como produto final da aplicação do Modelo de Governança da Água e do Território. O 

desenvolvimento metodológico e aplicação deste modelo vem sendo orientada por Daniel Silva 

coordenador do Grupo Transdisciplinar em Governança da Água e do Território (GTHidro)  no 

contexto do Projeto Tecnologias Sociais para a Gestão da Água.  

Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é construir um Termo de Referências para o Plano Municipal 

de Saneamento de Urubici – SC, a partir do Modelo de Governança da Água e do Território, tendo 

como base os princípios fundamentais da Política Nacional de Saneamento Básico.  

Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho contemplam cada etapa do processo de aplicação do 

Modelo de Governança da Água e do Território, finalizando na concretização do objetivo geral. São 

eles: 

• Formar um grupo de trabalho representativo da comunidade de Urubici e comprometido com o 

objetivo proposto;  

• Realizar um levantamento e avaliação crítica da experiência local que inclua as práticas locais, a 

experiência do GRUPO DE GOVERNANÇA e as melhores práticas de outras comunidades no 

temas do saneamento. 

• Promover o empoderamento do GRUPO DE GOVERNANÇA para a Gestão local do saneamento 

por meio da construção do domínio lingüístico comum, do estudo do Espírito da Lei Federal 11.445 

de 2007 e da espacialização das demandas locais de saneamento em um mapa.  

• Construir o Termo de Referência para Plano Municipal de Saneamento de Urubici com a 

participação do GRUPO DE GOVERNANÇA.  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O conceito de Saneamento 

O conceito de “Saneamento Ambiental” surge na década de 70, com a necessidade de 

incorporar a problemática ambiental ao debate de instituições governamentais e da sociedade civil 

(BRASIL, 2005), englobando o conceito de Saneamento Básico e fornecendo-lhe uma maior 

abrangência. 

O Saneamento Ambiental compreende o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o 
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manejo de resíduos sólidos urbanos, o manejo de águas pluviais urbanas, o controle de vetores, a 

disciplina de ocupação e uso do solo, a fim de promover a melhoria das condições de vida urbana e 

rural. O saneamento básico se restringe às primeiras quatro dimensões. 

O saneamento é um bem comum, objeto de soberania da nação brasileira relacionado à saúde 

ambiental e pública, conforme pode-se notar em diversos artigos da Constituição Federal de 1988 e 

a lei federal 11.445/2007. Entretanto as ações efetivas de planejamento e gestão possuem um 

histórico de descontinuidade no Brasil.  

O Espírito da Lei Federal 11.445 de 2007 

A lei federal 11.445 de janeiro de 2007 surge para preencher o vazio regulatório que, de certa 

forma, encaminhou a trajetória de abandono com relação ao saneamento na vida dos brasileiros. 

Trata-se de uma lei de espírito jovem, uma vez que traz fundamentos, objetivos, diretrizes e 

instrumentos que direcionam a gestão do saneamento à Governança. Podemos destacar desta 

estrutura quatro pontos chave: os fundamentos de universalização, que determina o caráter de bem 

público do saneamento e o de controle social que esclarece e formaliza a participação social como 

elemento indispensável à gestão; um novo arranjo institucional para o município formado por um 

conselho, uma agência reguladora e fiscalizadora dos serviços, além do órgão prestador dos 

serviços e por fim, a Política e o Plano Municipal de Saneamento como instrumentos norteadores 

da gestão, dos investimentos e da prestação dos serviços de indispensável elaboração pelo 

município. 

 Diante da complexidade do saneamento básico e do desafio que seu planejamento propõe 

aos municípios, torna-se necessária a reflexão sobre a importância e os modos de participação social 

no processo de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento.  

 Segundo Moraes et al. (2006), todo o processo de planejamento no âmbito municipal  

envolve democracia e participação popular. Isto compromete todo àquele que queira contribuir 

efetivamente com o desenvolvimento do seu município. Desta forma, fica explícita a participação 

como caminho de planejamento e não como um anexo.  

As Teorias Otimistas 

O estudo teórico, segundo Palavizini (2006) permite que o pesquisador trabalhe o campo do 

pensamento a partir das idéias fundadoras de seus autores. As teorias da Autopoiésis, Complexidade 

e Transdisciplinaridade foram escolhidas por fornecerem respaldo para o trabalho da visão de 

mundo do pesquisador. 

 A teoria da Autopoiésis auxilia o entendimento sobre a circularidade dos sistemas vivos 

atribuindo-lhes características de auto-organização, autodeterminação e autocriação de um sistema 

vivo. A chave desta teoria é o entendimento de sistemas sociais enquanto sistemas vivos ou 
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cognitivos, dotados destas características. 

 A teoria da complexidade contribui à construção do pensamento sobre as três 

componentes dos sistemas complexo: o comportamento organizacional, o relacional e o 

termodinâmico.  

 A episteme do complexo permite a construção de uma cognição e a aprendizagem dialógica 

cujo resultado humanista e humanizador é a atitude que transcende os universos disciplinares 

conforme a Teoria da Transdisciplinaridade.  

As Estratégias Cooperativas auxiliam o pesquisador a conferir uma abordagem cognitiva ao 

Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável, por meio das metodologias 

estratégica, da histórias ambiental e a pedagógica (SILVA, 1998).   

O conceito de Governança 

 A governança, segundo o PNUD (2006), proporciona mecanismos, por meio dos quais 

todos os atores envolvidos articulam suas prioridades, exercem seus direitos legais, praticam suas 

obrigações e mediam suas diferenças. Para Silva (2006), a governança permite o empoderamento 

das comunidades nos processos decisórios. Este poder é assumido pela comunidade a partir do 

conhecimento sobre o tema e seus direitos como cidadãos. 

 Para Silva (2006), a idéia de governança da água surge como uma oportunidade de 

construção de novos padrões para a prática da gestão local que surge de um vazio de 

governabilidade. Do ponto de vista conceitual, a governança é um recurso cognitivo, com a força de 

um paradigma (conjunto de valores e crenças), auxiliando a construir leituras complexas da crise e 

encontrar soluções inovadoras e duradouras (SILVA, 2006). 

O Modelo de Governança da Água e do Território 

Silva (2006) introduz a idéia de governança a partir dos vazios que identifica na Gestão 

Integrada de Bacias Hidrográficas  (GIBH): o cultural, o pedagógico e o político. Todos eles são 

frutos são decorrentes de um distanciamento. Ou seja, de uma relação que precisa ser trabalhada 

com maior cuidado. A resposta para estes desafios surge de dentro deste sistema social, pois este é 

um sistema cognitivo capaz de aprender com o seu operar e criar suas próprias estratégias. Neste 

contexto, a governança surge como uma oportunidade de mediar estes vazios em suas três 

dimensões.  

O Referencial Ético do trabalho 

Chegamos ao momento de trabalhar o referencial ético do trabalho. Assume-se então a sua 

contribuição ao Desenvolvimento Sustentável local conectado à sua causalidade no contexto global. 

Para entender melhor este conceito, podemos fazer o exercício de explicitar as três éticas do 

conceito: a solidariedade, a sustentabilidade e a cooperação, entendo-as como as emoções 



 6 

verdadeiras sentidas por uma pessoa ao praticar o conceito. 

A Ética da Solidariedade está relacionada à emoção do partilhar e de doar às gerações futuras 

um mundo melhor. Solidarizar-se com as gerações de nossos filhos, netos e bisnetos, começa na 

redução da indiferença humana hoje, com a geração atual.  

A Ética da Sustentabilidade emerge da solidariedade das gerações atuais ao ambiente e 

implica que aprendamos a usufruir da natureza, conhecendo e preservando seus limites ecológicos e 

suas dimensões organizacionais. 

A Ética da Cooperação representa o como fazer, como trilhar o caminho entre a solidariedade 

e a sustentabilidade. A cooperação (co-operar-ação) é a ação de operar em conjunto. É a lógica de 

operação de todos os sistemas naturais sustentáveis. 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O Município de Urubici compreende os limites territoriais do município de Urubici que conta 

com uma área total de aproximadamente 1.017 km2 e está localizado na Serra Geral Catarinense, na 

micro-região dos Campos de Lages, a uma distancia de 170 quilômetros da capital do estado.   

Este município possui uma população de 10.252 habitantes, distribuídos em 5.623 habitantes 

na área urbana e 4.629 na área rural (IBGE, 2000). Esta distribuição populacional deve-se ao caráter 

econômico predominantemente rural do município, que é chamado de cidade das hortaliças. Além 

da agricultura, a agropecuária e os serviços para o atendimento das necessidades locais constituem 

as atividades mais comuns neste território.  

Alguns índices sócio econômicos contribuem para a caracterização da cidade de estudo. No 

ano 2000, a taxa de alfabetização de adultos, era de 89,50% da população, sendo 92,60%  a média 

para Santa Catarina e 86,37% para o Brasil (IBGE, 2000). A esperança de vida ao nascer, era 

74,68%, sendo a média para o estado de 73,7%. Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 

2002, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal era de 0,786, estando abaixo da média 

catarinense de 0,822.  

Segundo Callado (2003), Urubici abriga inúmeras nascentes de suas duas redes hidrográficas: 

a do alto curso dos rios Canoas e Lava Tudo maior afluente do rio Pelotas em território catarinense. 

Os rio Pelotas e Canoas ao se unirem originam o rio Uruguai, responsável pela drenagem de, 

aproximadamente, 63% das águas catarinenses. Este município abrange extensa área de recarga 

direta do Aqüífero Guarani em território do Estado, pela afloração da formação geológica do arenito 

Botucatu, o que fortalece a necessidade de uma governança de água voltada para a conservação dos 

Recursos Hídricos das bacias onde Urubici se localiza. 

Quanto ao saneamento básico, foco principal deste trabalho, foram levantadas algumas 

informações, segundo o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto do ano de 2006 (BRASIL, 
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2007), e os dados do censo do IBGE em 2000.  Urubici possui contrato de concessão da prestação 

dos serviços de abastecimento de água e  água e esgoto com a Companhia Catarinense de 

Saneamento (renovado em 2007). A companhia contempla 56,11% da população total com 

abastecimento de água, apresentando um índice de perdas na distribuição de  56% do total captado e 

tratado representados por 468.000 metros cúbicos por ano.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

O Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável 

O Modelo PEDS foi desenvolvido por Silva (1998) visando atribuir a perspectiva dialógica ao 

Planejamento Estratégico por meio de metodologias de condução de um processo cognitivo. Serão 

utilizadas a Metodologia Estratégica e a Metodologia Pedagógica deste modelo. 

A metodologia estratégica estrutura-se no processo de produção de conhecimento em dez 

etapas principais: o acordo inicial; a inserção do participante por meio do histórico e o mandato; a 

clareza dos objetivos e da missão; o diagnóstico e o caminho estratégico; as ações estratégicas; a ; 

visão de sucesso; e o gerenciamento autopoiético.  

A metodologia pedagógica é a Padagogia do Amor e conduz a construção dos 

conhecimentos por meio da realização de dinâmicas construtivistas ao longo de quatro momentos: 

REVELAÇÃO DA SUBJETIVIDADE; CONTRIBUIÇÃO DA DIVERSIDADE; CONSTRUÇÃO DA 

INTERSUBJETIVIDADE; CONSTRUÇÃO DO DOMÍNIO LINGÜÍSTICO. 

Modelo Urubici de Governança da Água e do Território 

Este modelo é uma metodologia de governança que visa aumentar o poder de gestão local das 

comunidades por meio de três estratégias: - a cultural, a partir da valorização da experiência local e 

de outras comunidades; - a pedagógica com a formação de um grupo implicado no aprendizado em 

temas relacionados ao Desenvolvimento Sustentável o e a política com o empoderamento da 

comunidade para a gestão local a com a capacitação e construção de projetos para a efetivação dos 

temas trabalhados (SILVA, 2006). 

O Modelo de Governança arquitetado neste trabalho visa promover a perspectiva 

transdisciplinar entre os ciclos de aprendizagem: Acordo Inicial, Economia de Experiência, 

Comunidade de Aprendizagem, Governança e Avaliação e Prospecção. 

- Primeiro ciclo: Acordo Inicial 

O Acordo Inicial é o processo de confirmação e construção da participação e envolvimento 

das instituições públicas, organizações sociais e de produtores, mídia regional e comunidade 

envolvida no Projeto por meio de visitas individuais e encontros com o GRUPO DE 

GOVERNANÇA. São esclarecidos as éticas os objetivos, a metodologia e resultados esperados.  

- Segundo ciclo: Economia de Experiência 
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A Economia de Experiência surge como segundo pilar do conceito de Governança proposto 

por Daniel Silva com a função de preencher o vazio cultural entre o saber técnico e o saber das 

comunidades. Sua metodologia consistes em resgate do histórico das experiências das comunidades, 

avaliação crítica destas experiências e abertura para uma idéia de futuridade com base em 

experiências de outras comunidades.  

Assim a construção do Dossiê da Economia de Experiência da Governança do Saneamento é 

composta por três momentos: 1º) levantamento da experiência das práticas locais; 2º) levantamento 

das experiências do GRUPO DE GOVERNANÇA e 3º) levantamento das melhores práticas. O 

objetivo da construção destes bancos é fornecer um conteúdo mínimo para possibilitar a prospecção 

de ações de planejamento, gestão e operação de saneamento que serão abertas no Termo de 

Referências para o Plano Municipal de Saneamento. Os bancos deverão ser disponibilizados e sua 

atualização deverá ser motivada. 

- Terceiro ciclo: Comunidade de Aprendizagem 

A Comunidade de Aprendizagem é o segundo pilar do conceito de Governança, constituindo 

uma estratégia pedagógica do processo. Uma Comunidade de Aprendizagem é um grupo de 

pessoas que acordam em construir um conhecimento que seja útil para si e para a transformação da 

realidade de sua comunidade.  

A metodologia de uma comunidade de aprendizagem inicia com o acordo entre os 

participantes sobre os temas, os textos e os tempos de seu processo de aprendizagem. O  tema 

central definido é SANEAMENTO MUNICIPAL e a sua abordagem ocorrerá por meio dos temas 

transversais GOVERNANÇA, TECNOLOGIAS SOCIAIS e AQUÍFERO GUARANI agregando o 

significado social, político e civilizatório do processo pedagógico.  

Os textos trabalhados são: o MAPA DE DEMANDAS DO SANEAMENTO e o ESPÍRITO 

DA LEI 11.445/2007 e os tempos são definidos com o GRUPO DE GOVERNANÇA. 

Para que os objetivos do ciclo de Comunidade de Aprendizagem sejam alcançados, serão 

abordados os seguintes conteúdos: 1º) a construção dos conceitos que definem os temas; 2º) a 

construção da matriz do espírito da lei 11.445; 3º) o reconhecimento do território para a elaboração 

do MAPA DE DEMANDAS DO SANEAMENTO. 

1º) A construção de conceitos pelo GRUPO DE GOVERNANÇA será realizada por meio da 

Pedagogia do Amor. 

2º) A construção da Matriz do Espírito da lei 11.445 de 2007 e a Sinergia das Leis Irmãs 

acontece em um encontro de aprendizagem para a identificação da sua estrutura composta por 

fundamentos, objetivos, diretrizes, instrumentos e sistemas de gestão, bem como as relações entre 

estes, necessárias para que ocorra o fenômeno almejado.  



 9 

3º) O Reconhecimento do Território permite o empoderamento da comunidade na utilização 

de ferramentas para a produção de mapas de demandas sociais de desenvolvimento sustentável 

local. Para isto, a comunidade coleta dados, coordenadas geográficas e imagens das demandas para 

sua organização em um mapa. São realizados encontros de aprendizagem para a construção digital e 

manual do MAPA DE DEMANDAS DO SANEAMENTO. 

- Quarto ciclo: Estratégias de Governança  

Este quarto ciclo de aprendizagem consiste de uma estratégia política e diz respeito ao 

empoderamento das comunidades para sua participação na gestão local de políticas públicas 

relacionadas a governança do saneamento. Esta participação acontece de forma estratégica e 

qualificada, através da representação das instituições públicas e organizações sociais.  

Os encontros deste ciclo terão foco na elaboração do Termo de Referências para o Plano 

Municipal de Saneamento com o objetivo de formalizar a participação da comunidade de Urubici 

no contexto da governança do saneamento e garantir que as prioridades da comunidade e em 

relação ao saneamento estejam contempladas no plano.  

O Termo de Referências é um documento guia e contém as diretrizes para a elaboração de um 

produto em futuro próximo. A metodologia de desenvolvimento do Termo de  Referências para o 

PMS de Urubici possui fundamentos nas teoria otimistas. Desta forma, sua estrutura deve garantir 

uma estrutura que minimize as possibilidades da redução da realidade e setorização das estratégias 

para a universalização do saneamento.  

Esta estrutura é dada por fractais: uma representação geométrica para a menor fração de um 

fenômeno que possui diversas dimensões funcionais relacionadas entre si e acopladas ao ambiente. 

  O fractal principal da estrutura do termo (Figura 3) possui três dimensões referenciais: 

conceitual, metodológico e tecnológico. Cada referencial deste constitui um outro fractal e assim 

por diante, à medida que se pretende detalhar o fenômeno.  

 
Figura 1: Fractal principal da estrutura do Termo de Referências. 

O conteúdo deste documento deverá ser resultado de uma sinergia entre as metodologias 

descritas neste trabalho e os documentos mais atuais de caráter oficial, acadêmico ou informativo 

que tratam sobre Planos Municipais de Saneamento coletados durante a revisão bibliográfica e 
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durante o ciclo de Economia de Experiência. Buscou-se a contribuição de fontes confiáveis e que 

sobretudo refletem uma ética de produção de conhecimento semelhante à aqui proposta. 

As referências conceituais possuem duas funções: - delinear um domínio lingüístico comum 

no grupo que facilite o diálogo entre as pessoas e  - garantir a abrangência e particularidades 

locais para a busca de soluções criativas às demandas de saneamento. A Figura 4 apresenta suas 

dimensões. 

 
Figura 2: Fractal de Referências Conceituais do Termo de Referências. 

As referências metodológicas possuem três funções: - orientar de que forma deve acontecer o 

planejamento em todas as suas etapas, a construção do conhecimento dos participantes e o 

gerenciamento do plano. A Figura 5  apresenta suas dimensões. 

 
Figura 3: Fractal de Referências Metodológicas do Termo de Referências. 

As referências tecnológicas  possuem duas funções: - conduzir o PMS para a adoção de 

tecnologias adequadas e diversificadas, em respeito às particularidades de cada microbacia de 

Urubici. – trabalhar na perspectiva de Tecnologias Sociais para o planejamento e gestão, 

educação e operação dos sistemas de Saneamento. A Figura 6  apresenta suas dimensões. 

 
Figura 4: Fractal de Referências Tecnológicas do Termo de Referências. 

Os conteúdos necessários para a construção do Termo de Referência para o Plano Municipal 

de Saneamento de Urubici são abordados em encontros como GRUPO DE GOVERNANÇA em 

que serão trabalhados os conceitos operativos dos três referenciais.  
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Quinto ciclo: Avaliação dos Resultados e Prospecção 

Este será o último ciclo de aprendizagem do projeto e se refere ao tempo de avaliação dos 

resultados obtidos e da prospecção de novos projetos para dar continuidade às demandas das 

comunidades. Neste momento, espera-se que a comunidade reaja em  articulação entre todos os 

atores da governança, incluindo as instituições governamentais para efetivação das estratégias 

elaboradas. A melhor expectativa que se tem para este trabalho é de que o processo de construção 

do Plano Municipal de Saneamento de Urubici  seja iniciado com base no Termo de Referência 

apresentado.  

A avaliação ocorrerá por meio da verificação do comprimentos dos objetivos gerais e 

específicos por parte do grupo de trabalho e verificação das expectativas de continuidade do 

processo de governança do saneamento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir serão apresentados os resultados da aplicação do Modelo de Governança da Água e 

do Território para a construção do Termo de Referências para o Plano Municipal de Saneamento de 

Urubici.  

Acordo Inicial 

O acordo inicial foi realizado ao longo de todo o processo de Governança. Estabeleceu-se 

primeiramente uma estratégia de cooperação com lideranças comunitárias e de organizações sociais 

do município comprometidas com a questão da Governança do Saneamento. A identificação destas 

pessoas ocorreu de forma pró-ativa durante reuniões anteriores do Projeto TSGA, como a oficina 

das ONGs que levantou a demanda do Saneamento como prioritária. 

A segunda estratégia do Acordo Inicial foi o convite ao grupo escolhido para o  1º Encontro 

da Comunidade de Aprendizagem. Foram elaborados panfletos pedagógicos (APÊNDICE A) para 

informar os convidados sobre proposta do trabalho.  

A terceira estratégia foi o 1º Encontro da Comunidade de Aprendizagem que visou reunir as 

pessoas, apresentar os objetivos e metodologia do trabalho proposto, clarificar as expectativas 

quanto aos produtos do processo de Governança, esclarecer as três éticas do Desenvolvimento 

Sustentável relacionando-as à questão da Governança do Saneamento no Espírito da Lei 11.445 de 

2007. O encontro aconteceu no dia 16 de outubro de 2008 na sede do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Urubici. Ao todo o encontro reuniu dezenove participantes das principais entidades 

sociais, políticas, educacionais e de pesquisa do município. 

Durante todos os momentos deste encontro, a comunidade expôs opiniões, comentários e 

motivação em participar dos ciclos de aprendizagem seguintes. Foi explicitada a disposição do 

poder público em cooperar aos esforços das instituições e organizações que visem o bem comum do 
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município. Foi destacada também a necessidade de criação de mecanismos de governança que 

levem informações e conhecimentos às localidades para a construção de estratégias cooperativas. 

Foram acordados os temas, tempos e textos. 

O Acordo Inicial foi retomado em todos os ciclos. Com relação à participação do GRUPO DE 

GOVERNAÇA foram realizados convites e visitas conforme dois fatores: ausência dos 

participantes e  revisão da estratégia de formação do grupo. Alem disto a cada encontro, os 

objetivos e as éticas do trabalho foram revistas, possibilitando a revisão dos passos do trabalho. 

Economia de Experiência 

A Economia de Experiência deste trabalho é composta por 3 elementos: 1º) economia de 

experiência das práticas locais de saneamento; 2º) economia de experiência construída com o 

GRUPO DE GOVERNANÇA e 3º) economia de experiência de outras comunidades.  

1º) A partir do princípio de que a experiência das comunidades de bacias transcende não 

somente a visão do técnico mas também a visão das lideranças locais, a economia de experiência in 

loco teve por objetivo visitar as bacias elementares do município de Urubici, dialogando sobre as 

práticas de saneamento de cada uma com os moradores de cada localidade. Esta atividade compõe o 

BANCO DE PRÁTICAS LOCAIS DE SANEAMENTO. 

2º) O encontro para a construção da Economia de Experiências do GRUPO DE 

GOVERNANÇA reuniu seis lideranças representando oito entidades locais. O objetivo deste 

encontro foi o de aplicar a metodologia para levantamento da avaliação crítica das experiências das 

organizações presentes, bem como dos participantes enquanto cidadãos. O primeiro momento foi o 

do resgate das experiências individuais. Esclareceu-se o conceito Economia de Experiência e a 

metodologia de preenchimento individual dos quadros um e dois do manual. Então cada 

participante escolheu uma de suas experiências resgatadas e compartilhou com o grupo. Foram 

destacadas as seguintes experiências: 

 Participação no Projeto Microbacias como animador 

 Projeto de separação de lixo 

 Capacitação a construção de sistemas de tratamento de esgoto unifamiliares 

 Desenvolvimento de uma Tecnologia Social para filtração de água 

 Visita a estações de tratamento de  água e esgoto  

 Remoção de um acúmulo de lixo de sua rua  

 Participação no Plano Diretor 

O material coletado nesta etapa foi sistematizado e gerou o BANCO DE EXPERIÊNCIAS 

DO GRUPO DE GOVERNANÇA (APÊNDICE B) Este banco compõe o Dossiê de Economia de 

Experiências e foi disponibilizado na rede mundial de computadores na página eletrônica do 
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GTHidro.  

3º) Banco de Melhores Práticas: Foram reunidas 15 experiências em melhores práticas de 

Saneamento sob os critérios: abordagem dos temas transversais Governança e Tecnologia Social e 

pertinência social, cultural, ambiental e/ou política à realidade local de Urubici. As experiências 

foram categorizadas em planejamento, gestão e operação dos Sistemas de Saneamento para 

facilitar a utilização do banco. É importante ressaltar que este banco representa uma pesquisa 

preliminar que visou ampliar o horizonte da atuação local para o que há ao redor do planeta 

contemplando as quatro dimensões do Saneamento. Este levantamento foi realizado por duas vias: 

revisão bibliográfica e participação em eventos relacionados à temática.  

Percebe-se que a partir do momento em que a gestão pública assume e formaliza a relação de 

cooperação junto às organizações e demais atores sociais, a gestão dos bens comuns passa a ser 

atividade incorporada ao cotidiano das comunidades. Neste contexto três fragilidades fazem-se 

presentes nas experiências: - a necessidade do acompanhamento pedagógico de empoderamento 

associado às ações; - a descontinuidade do processo de gestão por esta ser sempre vinculada a 

projetos com financiamentos limitados no tempo e – a demanda por um aporte tecnológico a ser 

adotado e administrado com responsabilidade. A partir desta reflexão percebeu-se que há um rico 

potencial local no desenvolvimento de projetos de  saneamento que envolvam governança e 

tecnologias sociais, devido ao fatores sociais e ambientais. A reflexão também possibilitou a 

identificação de fragilidades a serem superadas dos pontos de vista cultural e político para que o 

grau de pertinência entre as experiências de sucesso e a realidade local seja aprimorado. 

A fragilidade cultural está relacionada à falta de permanência e continuidade do processo 

pedagógico da gestão de bens comuns. Neste momento, retomemos o conceito de Cidade 

Educadora como uma cidade que aproveita todos os espaços e momentos para uma educação 

comprometida à cidadania. Trata-se do entendimento de que a Educação Ambiental extrapola os 

limites da escola e estende-se a toda a comunidade. Todos os projetos de planejamento, gestão e 

operação do saneamento possuem a responsabilidade de envolver as comunidades na aprendizagem 

e participação por meio de oficinas, mídia ou simplesmente no cotidiano das práticas. 

A fragilidade política está relacionada à falta de mecanismos de governança entre diversos 

atores sociais. Este problema pode ser visualizado, do ponto de vista autopoiético, como a ausência 

de um sistema auto-regulador que atue desde o planejamento estratégico das ações até suas 

implementações: um SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO. Verifica-se aqui, que seja 

necessário iniciar por um processo de construção de uma política municipal de saneamento que 

estabeleça uma espécie de contrato de direitos e deveres das diversas dimensões da governança do 

saneamento. 
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Quadro 1: Síntese dos produtos do ciclo de Economia de Experiências. 

 Comunidade de Aprendizagem 

Foram trabalhados com o GRUPO DE GOVERNANÇA os quatro temas e a construção dos 

três textos propostos na metodologia em uma programação de oito horas divida em quatro 

encontros na comunidade. Estes tempos e a ordem de abordagem dos conteúdos foram definidos 

junto ao grupo conforme a evolução do processo. 

1º) Construção dos Conceitos dos temas central e transversais; 

No segundo momento, foi proposta a Construção do conceito de SANEAMENTO por meio 

da Pedagogia do Amor. Para a construção do conceito, os participantes foram divididos em grupos e 

os passos da metodologia foram seguidos. Para isto, foi elaborado um recurso pedagógico contento 

a descrição da metodologia, os espaços para a expressão de cada momento e um texto auxiliar. A 

partir da valorização do saber pessoal de cada participante, da incorporação de um novo 

conhecimento e do diálogo, o GRUPO DE GOVERNANÇA construiu o seguinte conceito: 

Quadro 2: Síntese coletiva do conceito de Saneamento. 

“Saneamento é um bem comum constitutivo da nação e direto de todos os 

brasileiros. É o conjunto de serviços essenciais de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e das águas pluviais 

de responsabilidade cooperada entre cidadãos, poder público e outras instituições sociais 

e ambientais visando a saúde integral e o aumento da qualidade de vida para todos. A 

Governança e a Educação Sanitária e Ambiental são transversais a este processo devendo 

ser práticas acessíveis e permanentes no município.” 

Desta forma apresenta-se a síntese das discussões sobre os conceitos construídos por meio do 

quadro abaixo: 

Quadro 3: Síntese das discussões em torno dos conceitos. 

Sob o contexto da importância da Proteção da Zona de Recarga Direta do Aqüífero 

Guarani, a governança local é um caminho de empoderamento da comunidade para a 

elaboração de políticas públicas que transformem os potenciais de desenvolvimento 

sustentável em realidade por meio das Tecnologias Sociais. 

2º) A construção do Espírito da lei 11.445/07 e a Sinergia das Leis Irmãs 

A construção do Espírito da lei 11.445/07 foi realizada durante um encontro com o GRUPO 

DE GOVERNANÇA em que os objetivos de preenchimento da MATRIZ DO ESPÍRITO DA LEI 

11.445/07 e a abordagem dos fenômenos e relações necessárias foram alcançados. 

Foram identificados os fundamentos que estiveram presentes no conceito de SANEAMENTO 

construído pelo grupo anteriormente como: - a universalização relacionada à idéia do saneamento 
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como bem comum e de direito de todos os cidadãos; - controle social associado à responsabilidade 

cooperada; - salubridade ambiental  relacionada à qualidade de vida. 

Entre os objetivos, destacou-se o fenômeno da promoção da salubridade ambiental em 

diversos artigos em consonância ao vazio regulatório que contribuiu para a trajetória de abandono 

do saneamento nas comunidades. 

Entre as diretrizes, destacaram-se os fenômenos da consideração das peculiaridades locais e 

da integração das políticas públicas para a gestão dos bens comuns. 

Nos instrumentos, verificou-se que a lei 11.445/07 possui em seu espírito o planejamento do 

saneamento no âmbito local, respondendo ao vazio de um processo participativo de tomada de 

decisões, bem como de uma materialidade ao compromisso dos entes que integram os Sistemas 

Municipais de Saneamento à busca pela universalização dos serviços de saneamento.  

Nos Sistema de Gestão o destaque está no fenômeno do novo arranjo institucional proposto 

pela lei 11.445, formado por um ente regulador dos serviços e a titularidade local sob o controle 

social. 

A verificação da pertinência entre as discussões do grupo e a materialidade dos instrumentos 

da lei, como o Plano Municipal de Saneamento, trouxe confiança ao trabalho do grupo. Esclareceu-

se que a abordagem do Espírito da Lei surge para valorizar o olhar dos cidadãos sobre uma lei que é 

feita para a garantia do bem comum da salubridade ambiental. 

3º) O Reconhecimento do Território: 

Foram trabalhados os três passos da metodologia com o GRUPO DE GOVERNANÇA: a 

coleta, o armazenamento e a organização dos dados para a produção do MAPA DE DEMANDAS 

DO SANEAMENTO de Urubici. 

1ª. Coleta dos dados em campo: Trabalhou-se a coleta de dados com o GRUPO DE 

GOVERNANÇA em aproximadamente 30 horas de atividades divididas em saídas a campo com os 

membros do grupo que se disponibilizavam a dedicar algumas horas de seus dias. Foram visitadas 

11 localidades do território do município. A ordem de visitas foi definida a partir do diálogo sobre a 

priorização de comunidades menos assistidas por serviços de saneamento e logística de 

deslocamento.  

A utilização do aparelho GPS, câmeras fotográficas e da tabela de descrição das demandas 

demonstraram-se de simples aprendizado para a maioria dos participantes destas atividades. 

Revelou-se o avanço da metodologia no olhar sobre as demandas do saneamento pelos 

participantes. 

2ª. Armazenamento dos dados: Elaboraram-se os bancos de imagens e de demandas por 

localidades visitadas. Para isto foi desenvolvida uma planilha de dados compatível à exportação 
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digital para o ArcGIS. 

3ª. Organização dos dados: O GRUPO DE GOVERNANÇA reuniu-se para a organização 

dos dados em dois encontros: um para a representação digital  e outro para a representação manual 

 Este ciclo promoveu clareza em dois aspectos principais: - o planejamento do 

saneamento necessita um olhar complexo para buscar soluções em sinergia entre as diversas 

dimensões peculiares de Urubici, como: o turismo educativo, a produção e conservação de águas e 

o aproveitamento da floresta de araucárias.   

Quadro 4: Síntese dos produtos do ciclo de Comunidade de Aprendizagem 

Estratégias de Governança 

Este ciclo conduziu a produção do Termo de Referências para o Plano Municipal de 

Saneamento de Urubici. A elaboração da proposta de conteúdo do documento foram elaboradas a 

partir da experiência de todo o processo de aplicação do Modelo de Governança da água e do 

Território deste ano de trabalho junto ao GRUPO DE GOVERNANÇA. Esta capacidade de 

replicação revela o princípio autopoiético da auto-criação, quando o sistema alcança uma plenitude 

que permite a reprodução. 

Foi consolidada a estrutura dos fractais de referências: conceitual, metodológico e tecnológico 

e desenvolvidos os conteúdos de cada um deles com base no DOSSIÊ DE ECONOMIA DE 

EXPERIÊNCIAS e MAPA DE DEMANDAS DO SANEAMENTO produzidos nos ciclos 

anteriores. Alem disto os participantes construirão consensos sobre a sua missão e sobre cada um 

dos fractais, por meio da Pedagogia do Amor  

Quadro 5: Síntese coletiva da Missão do GRUPO DE GOVERNANÇA 

“A MISSÃO do GRUPO DE GOVERNANÇA DO SANEAMENTO é a abertura de um 
caminho do conhecimento para a construção e realização do Termo de Referências para o 
Plano Municipal de Saneamento de Urubici, visando saúde, continuidade, permanência, 
empoderamento e a preservação ambiental, a partir da cooperação, do esforço e do 
envolvimento de todos para a efetividade do desenvolvimento sustentável local”. 

Quadro 6: Síntese coletiva das Referências Conceituais. 

“O Plano Municipal de Saneamento de Urubici deverá considerar Referências 
Conceituais capazes de orientar o diálogo para a compreensão das 4 dimensões do 
saneamento com responsabilidade, levando em conta as particularidades locais, os 
valores e princípios para a busca de soluções criativas.” 

Esta diretriz possui o poder consensual da importância pedagógica do processo de 

planejamento e gestão do saneamento. Outro destaque é a presença da ética formada pelos valores e 

princípios.  

Quadro 7: Síntese coletiva das Referências Tecnológicas. 
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“O Plano Municipal de Saneamento de Urubici deverá considerar Referências 
Tecnológicas capazes de servir como instrumentos de planejamento e gestão, aprendizagem 
dos cidadãos, prevenção da degradação e tratamento dos resíduos, através do controle 
social, com respeito às particularidades locais, a partir do princípio da tecnologia social 
para a gestão do saneamento em suas bacias hidrográficas.” 

Este conceito possui a força do reconhecimento do GRUPO DE GOVERNANÇA sobre a 

complexidade das tecnologias que compõem um Sistema Municipal de Saneamento. A 

internalização dos conceitos sobre as Tecnologias de Operação promoveu motivação do grupo em 

organizarem-se para o planejamento. A presença das instituições de ensino garantiram que a 

vertente pedagógica das tecnologias fosse trabalhada com qualidade. 

Quadro 8: Síntese dos Produtos do Ciclo de Estratégias de Governança. 

Avaliação e Prospecção 

A avaliação dos participantes foi de que “valeram a pena” todas as horas dedicadas ao projeto, 

tanto para a participação aos encontros e saídas a campo quanto para a construção dos produtos de 

cada ciclo. A importância e a qualidade destes produtos foi reconhecida pelo grupo, verificando que 

a ordem hierárquica da construção serviu para que no o Termo de Referencias possuísse tanto um 

embasamento na experiência e peculiaridades locais quanto nos exemplos de sociedades que 

assumiram  trilhar o caminho para o desenvolvimento sustentável.   

A partir desta aplicação do Modelo de Governança da Água e do Território, ficou explícito o 

vazio de instrumentos disponíveis para a gestão local do saneamento e como a comunidade 

empoderada é capaz de produzir produtos fidedignos que cumpram esta função.  

Com relação à prospecção, o GRUPO DE GOVERNANÇA concordou sobre a necessidade 

de seguir os passos do caminho estratégico para a efetivação do Termo de Referências. A prefeitura 

de Urubici concordou em apoiar o  processo de aprovação do documento, reconhecendo a 

importância das dimensões do planejamento e gestão do saneamento. 

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral deste Trabalho de Conclusão de Curso - construir um Termo de Referências 

para o Plano Municipal de Saneamento de Urubici – SC, a partir do Modelo de Governança da 

Água e do Território, tendo como base os princípios fundamentais da Política Nacional de 

Saneamento Básico.  – foi alcançado por meio da consolidação de cada um dos quatro objetivos 

específicos.  

O primeiro objetivo específico - formar um grupo de trabalho representativo da comunidade 

de Urubici e comprometido com o objetivo geral proposto – foi objeto ciclo de Acordo Inicial tendo 

se configurado como uma ferramenta que impulsiona o trabalho e auxilia a mediação do processo. 

Espera-se que o GRUPO DE GOVERNANÇA não perca sua qualidade autopoiética de manutenção 
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da função para a efetivação da universalização do saneamento em Urubici. 

O segundo objetivo específico - realizar um levantamento e avaliação crítica da experiência 

local que inclua as práticas locais, a experiência do GRUPO DE GOVERNANÇA e as melhores 

práticas de outras comunidades no temas do saneamento – foi atendido no ciclo de Economia de 

Experiência. Este ciclo promoveu o envolvimento do GRUPO DE GOVERNANÇA à valorização 

de sua experiência e o aprendizado com as fragilidades identificadas e a motivação para o 

conhecimento de práticas sucesso de outras comunidades que possuem pertinências à realidade 

local de Urubici. Espera-se que este movimento de valorização do passado, incorpore-se a cultura 

local de planejamento e gestão do saneamento para a construção de uma trajetória de sucesso desta 

comunidade. 

O terceiro objetivo específico - promover o empoderamento do GRUPO DE GOVERNANÇA 

para a Gestão local do saneamento por meio da construção do domínio lingüístico comum, do 

estudo do Espírito da Lei Federal 11.445 de 2007 e da espacialização das demandas locais de 

saneamento em um mapa – foi alcançado no ciclo de Comunidade de Aprendizagem. Nota-se que 

os três produtos deste ciclo, os conceitos construídos, a Matriz do Espírito da Lei 11.445/07 e o 

MAPA DE DEAMANDAS DO SANEAMENTO, constituem instrumentos qualificadores da 

participação social e podem ser incorporados como ponto de partida para o desenvolvimento de 

projetos rumo à universalização, assim  como foram úteis à construção do Termo de Referências. 

Verificou-se a importância da aprendizagem enquanto elemento de motivação dos participantes, ou 

seja, do movimento de ação com motivo, conferindo implicação ao processo. 

O quarto objetivo específico - construir o Termo de Referência para Plano Municipal de 

Saneamento de Urubici com a participação do GRUPO DE GOVERNANÇA –  foi consolidado 

enquanto produto, no ciclo de Estratégias de Governança. Todos os quatro ciclos anteriores foram 

essenciais para a concepção de seu conteúdo. Espera-se que este documento e as metodologias 

participativas utilizadas para sua construção sejam úteis para a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento de Urubici à luz do Espírito da lei 11.445/07.  

Destaca-se aqui que o caráter inédito deste trabalho não pressupõe que o documento final do 

Termo de Referências esteja finalizado. Este deverá sofrer os ajustes e melhorias necessários à sua 

efetivação na gestão local. 

Ao concluirmos este último capítulo, gostaríamos de deixar a mensagem do propósito que 

moveu cada ação geradora deste trabalho: o comprometimento de contribuir com a construção de 

uma trajetória sustentável para o mundo. Este compromisso implica no resgate da humanização das 

interações entre o universo técnico da Engenharia Sanitária e Ambiental e a realidade local das 

comunidades. Ao rememorar a roda de mãos dadas que encerrou o último encontro com a 
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comunidade de Urubici, não é difícil concluir que a emoção fundadora que o Planeta Terra merece e 

oferece é o amor. 
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