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Resumo – A escassez de água já afeta milhões de pessoas em diversos países. Apesar do Brasil ter
uma grande disponibilidade de água doce, algumas regiões já estão em situação de alerta. Com isso,
é cada vez mais importante que medidas preventivas e corretivas sejam tomadas para preservar os
recursos hídricos e manter a exploração dos mesmos de maneira sustentável. No entanto, isso só é
possível quando se tem o conhecimento sobre a real situação desses recursos. No gerenciamento dos
recursos hídricos, a localização geográfica e os dados relevantes na caracterização da situação
apresentam-se como informações importantes para as tomadas de decisões. Neste artigo é
apresentado um projeto para o gerenciamento dos recursos hídricos de bacias hidrográficas,
executado nas sub-bacias: Ribeirão Avanhandava e Ribeirão do Marinheiro do rio Turvo/Grande, no
interior de São Paulo. Em tal projeto foi realizada a coleta “in loco” de dados de usuários e recursos
hídricos das sub-bacias e foi desenvolvido um sistema computacional georreferenciável de cadastro
desses usuários e recursos hídricos, com alimentação de uma base de dados geográfica sujeita à
análise e geração de relatórios convencionais e georreferenciados, além de possibilitar automatização
na identificação e classificação de nascentes, por meio de algoritmos próprios e tecnologias gratuitas.
Abstract – The lack of water affects millions of people in several countries. Despite of Brazil have a
high volume of freshwater available, some regions already are in alert situation. With that, each time
is more important that preventive and corrective measures are taken to preserve water resources and
maintaining their exploration in a sustainable way. To management of these resources, one
fundamental information is to know the geographic localization and important date to characterize
the situation about these resources to facilitate the decision-making. This paper presents a project to
water resources management of watersheds, executed on sub-basins: Ribeirão Avanhandava and
Ribeirão do Marinheiro of the river Turvo/Grande, interior of the São Paulo State. This project
made a collect “in loco” of user and water resources date of sub-basins and developed a Geographic
Information Systems to register this users and resources, storing in a geographic database subject to
analysis and extraction of conventional and georeferenced reported, providing automated
identification and classification of source, through proprietary algorithms and free technology.
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1. INTRODUÇÃO
O uso indiscriminado dos recursos hídricos por séculos colocaram o planeta em alerta quanto à
escassez desses recursos. Atualmente, cerca de 700 milhões de pessoas vivem esse problema e,
segundo o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, até o ano de 2025 serão mais de 3
bilhões. Nesse aspecto, o Brasil está em uma situação privilegiada em relação aos outros países, já
que possui cerca de 12% da água doce do mundo BRASIL (2010). No entanto, a maior parte dessas
águas está concentrada na região Amazônica, deixando algumas outras regiões do país
desfavorecidas WWF (2011). Além disso, os períodos de seca, a poluição, o desperdício e um
consumo de água cada vez maior também contribuem para um cenário cada vez mais preocupante.
Nas últimas décadas, foram desenvolvidas medidas para garantir a disponibilidade de água
potável para as gerações atuais e futuras BRASIL (2010). Uma medida que pode contribuir para o
consumo sustentável é uma gestão de recursos hídricos que seja capaz de monitorar o consumo a fim
de evitar um colapso no abastecimento de água, promover a recuperação ambiental, assegurar a
preservação e a recuperação dos recursos hídricos.
Na gestão de recursos hídricos de uma bacia hidrográfica surgem algumas questões
pertinentes, tais como: Qual o consumo da bacia? Qual é a distribuição desse consumo? Onde estão
ocorrendo os problemas mais críticos da bacia? Strager et al (2010) Qual a população rural ao longo
da bacia? O que está sendo produzido atualmente? Qual o melhor caminho para acessar um rio
dentro de um determinado município pertencente à bacia? Qual o impacto nos principais rios da
bacia pelo cultivo de um determinado produto? Qual a distribuição dos efluentes de origem industrial
ao longo da bacia? Quais são as residências localizadas a menos de 500 m da margem de um
determinado rio?
Para responder com convicção a essas e a outras perguntas pertinentes ao gerenciamento de
recursos hídricos, é fundamental e relevante o levantamento “in loco” de dados referentes aos
recursos aliado ao desenvolvimento de ferramentas para a gestão desses dados e apoio às tomadas
de decisões no que tangem os recursos hídricos e ambientais. Entretanto, ao observar as perguntas
citadas como exemplo, verifica-se uma necessidade em saber informações sobre a localização em que
as características ocorrem na bacia, para que ações preventivas e corretivas sejam tomadas Strager et
al (2010). Sendo assim, para possibilitar a análise sobre a situação real em que a bacia se encontra, é
importante que tal sistema possibilite o armazenamento, a organização e a análise de dados
convencionais e espaciais referentes à determinada bacia hidrográfica, bem como ofereça recursos de
interatividade na obtenção das informações desejadas, como por exemplo, mapas e operações de
seleção de região.
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Com o objetivo de suportar o gerenciamento dos recursos hídricos de bacias hidrográficas foi
proposto um trabalho para a coleta “in loco” de dados de usuários e recursos hídricos das bacias e o
desenvolvimento de um sistema computacional georreferenciável de cadastro desses usuários e
recursos hídricos, identificação e classificação de nascentes. Tal projeto foi aprovado pelo Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Turvo/Grande, conforme deliberação CBH-TG Nº 141 de 25/03/2008
CBH-TG (2008) para ser aplicado na sub-bacia crítica do Ribeirão Avanhandava CBH-TG (2004),
na região do município de Monte Azul Paulista e, posteriormente foi expandido para a sub-bacia do
Ribeirão do Marinheiro, no município de Votuporanga, conforme deliberação CBH-TG 172/2010 de
30/04/2010 CBH-TG (2010). Alguns resultados obtidos nestas sub-bacias já estão sendo utilizados
pelo comitê Valêncio et al (2010b).
2. OBJETIVOS E METODOLOGIA
Neste artigo é apresentado o trabalho de coleta de dados “in loco” desenvolvido nas subbacias do Ribeirão Avanhandava e do Ribeirão do Marinheiro, o sistema computacional
desenvolvido, bem como os resultados alcançados nessas sub-bacias.
Para que o trabalho pudesse ser desenvolvido, inicialmente foram visitadas as entidades e
autoridades dos municípios pertencentes às sub-bacias, com o objetivo de conseguir apoio para esse
projeto. Após a divulgação do trabalho, foram feitas reuniões com as entidades e autoridades para
definir os dados que seriam coletados. Em seguida, uma equipe de especialistas visitou todas as
unidades rurais pertencentes às regiões alvo para coletar informações pertinentes aos usuários e
recursos hídricos utilizados. Em paralelo, foi desenvolvido um sistema computacional on-line, com
recursos georreferenciáveis, para alimentação de uma base de informações convencionais e espaciais,
provenientes do trabalho de campo e suporte às ações de gestão ambiental por meio dos recursos e
dos relatórios georreferenciados Valêncio et al (2010a).
3. O TRABALHO DESENVOLVIDO
Nesta seção são descritos o levantamento “in loco” e o sistema computacional desenvolvido.
3.1. Trabalho de campo
Para o projeto implementado na sub-bacia do Ribeirão Avanhandava o trabalho de campo foi
realizado em áreas do município de Monte Azul Paulista – SP, que somam 133 km2 Valêncio et al.
(2010f) Ichiba et al. (2010). Já para a sub-bacia Ribeirão do Marinheiro, o levantamento “in loco”
foi realizado em áreas pertences ao município de Votuporanga, interior de São Paulo, que
compreendem o Córrego Marinheirinho e somam aproximadamente 129,957 km2. Nestes
levantamentos foram coletados dados sobre: usuários; localização dos poços; vazão retirada, tipo de
equipamento, coordenadas UTM, utilidade, razão social; esquemas de irrigação utilizados; culturas
predominantes nas propriedades; tipos de captação – superficial subterrâneo e barramento; detritos;
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solo; fonte de energia; matas ciliares degradadas/ remanescentes/ preservadas; desmatamento;
nascentes e rios.
Além disso, diversas situações de irregularidades e que retratam a realidade local foram
registradas por fotos e publicadas nos relatórios de trabalho.
3.2. Sistema computacional
O sistema desenvolvido possui uma interface amigável para facilitar a manipulação e
disponibilização de informações cadastrais e geográficas por parte de profissionais de diversas áreas.
Os dados coletados pelo trabalho de campo foram cadastrados no sistema, no módulo
convencional, onde foram implementados todos os formulários para absorver o leque de dados
referido como produto do levantamento em campo e entrevistas dos usuários, bem como a
informação georreferenciável de cada item registrado, coletada por meio do GPS Garmin.
No módulo georreferenciado o sistema realiza a projeção dos dados coletados por meio de
pontos. Com isso, o sistema oferece alguns recursos para facilitar a extração de informações, tais
como: seleção de pontos e seleção de região (município, margem de rios, distritos, rios, matas,
nascentes ou outra região qualquer). Na figura 1, é apresentado um exemplo de visualização dos
dados na interface georreferenciável, em que cada ponto representa um registro Valêncio et al
(2010a).

Figura 1 – Exemplo visualização dos dados na interface georreferenciável.

O sistema disponibiliza classificadores dos cadastrados exibidos no mapa: uso da água, tipo de
captação, tipo de cultura, detritos, fontes de energia, irrigação, poços, propriedades, recursos
hídricos e solo. Tais classificadores são apresentados no topo da figura 1 e para cada um deles, são
gerados filtros que permitem a seleção dos dados que serão apresentados no mapa, a saber: tipo de
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cultura, tipo de irrigação utilizada, tipo de captação e outros. Estes recursos implementados
permitem que o usuário filtre os dados exibidos no mapa, de acordo com o seu interesse.
Na interface georreferenciável também é possível selecionar o tipo de mapa que será exibido:
imagens de satélite, terreno, rios e híbrido, como são observados à direita da figura 1. Com isso, o
usuário tem a possibilidade de visualizar os registros junto com o mapa que for mais adequado para
uma determinada situação.
4. RESULTADOS
4.1. Trabalho de campo
Nesta seção são apresentados alguns dos resultados já obtidos nas sub-bacias do Ribeirão
Avanhandava e do Ribeirão do Marinheiro.
Na sub-bacia do Ribeirão Avanhandava foram cadastrados 182 recursos hídricos. Todos os
proprietários foram visitados e forneceram as informações necessárias. Durante o trabalho de campo,
foi constatado que as nascentes não estão protegidas e que a maior parte do consumo de água das
propriedades é destinada a pulverização dos pomares de laranja. Foi verificado também que todas as
propriedades possuem ao menos um poço semi-artesiano, entretanto 95% deles não estão
protegidos. As nascentes do rio Avanhandava também não estão protegidas. Em uma das nascentes
visitadas, que fica próxima à zona urbana, foi constado o descarte de materiais recicláveis e entulhos
na nascente, como é mostrado na figura 2.

Figura 2: Rio Avanhandava comprometido por material reciclável e entulhos Valêncio et al (2010b).

Outro problema encontrado é o manejo inadequado de defensivos agrícolas, que coloca em
risco a saúde do trabalhador e o meio ambiente, como é mostrado nas figuras 3 e 4 Valêncio et al
(2010a) Valêncio et al (2010d).
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Figura 3 - Defensivos agrícolas próximos ao poço.

Figura 4 - Espuma, evidenciando a poluição do rio.

Na sub-bacia do Ribeirão do Marinheiro foram realizados 120 cadastros, com previsão de
mais de 500. O agravante é que na concepção do projeto, estimava-se encontrar por volta de 85
recursos hídricos. No entanto, em campo, constatou-se que a situação era mais grave e a exploração,
maior do que registrada oficialmente. Essa diferença encontrada demonstra que o cadastro do
DAEE-SP, não registra a realidade encontrada “in loco”. A velocidade que se intensifica a
exploração dos recursos hídricos é devido à facilidade da perfuração de poços aliada à falta de
informação dos usuários sobre a necessidade de se obter licença e o acompanhamento de um
profissional para viabilizar a obra. Para os usuários essa licença é mais um motivo para tomar o
dinheiro deles. Por outro lado, todos os proprietários visitados que possuem Área de Preservação
Permanente estão dispostos a recuperar as áreas degradadas.
No trabalho de campo foi possível constatar que todas as propriedades visitadas têm ao
menos um poço simples “caipira” em sua propriedade, cuja água é utilizada para consumo próprio e
também para os animais. Estes poços não possuem proteção que possa afastar a contaminação por
animais domésticos e anfíbios (sapos) e a distância que os separa da caixa d’água é mínima.
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Recentemente, o professor responsável pelo trabalho de campo informou que em um poço foram
contabilizados 4 desses animais (sapos), onde a água era usada para o consumo. Além disso, a
maioria dos poços são antigos e não atendem aos critérios de proteção, sendo que alguns estão
dentro das residências, outros no curral do gado e, no trabalho de campo, foi identificado também
um poço, que por conta do mal uso, está servindo de poleiro para as galinhas, sendo vedado com
telhas de Eternit. Os novos poços em construção são semi-artesianos e com profundidade de 70
metros. Na figura 5, é visto um exemplo de poço “caipira” sem proteção.

Figura 5: Poço “caipira” em residência na zona urbana da sub-bacia, sem proteção.

Outra característica que prejudica a situação da sub-bacia do Ribeirão Marinheiro é que toda
a água que abastece a cidade de Votuporanga é proveniente do Rio Marinheirinho, na qual residem
84.692 habitantes. A represa municipal é responsável por 35% do abastecimento de água da cidade.
No entanto, na coleta “in loco” foi constatada a falta de proteção ciliar do Rio Marinheirinho neste
local e que a urbanização está comprometendo ainda mais o reservatório que se observa estar
assoreado, conforme é visto nas figuras 6, 7 e 8. Observa-se também que os usuários dos “poços
caipiras” já estão sofrendo com o recurso limitado de água. “Às vezes é preciso ligar e desligar a
bomba até três vezes para encher a caixa d’água”, disse um deles.
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Figura 6: O Ribeirão do Marinheirinho assoreado próximo a represa municipal que abastece 35% da população.

Figura 7: Situação do Marinheirinho assoreado, próximo à represa municipal.

Figura 8: Erosão às margens da rodovia Euclides da Cunha, próximo à represa municipal.

A situação da sub-bacia tem sido agravada pela valorização das terras na região, o que tem
feito com que investidores façam ofertas para a compra de pequenas propriedades rurais, a fim de
construir loteamentos nestes locais. Tal situação pode ser confirmada pela figura 9, onde são
visualizados loteamentos próximos à represa, bem como a falta de preocupação com as margens do
rio. A maioria das áreas que não estão sendo destinadas a loteamentos populares, está sendo dividida
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em chácaras de recreio sem nenhum plano urbano municipal que oriente e discipline tal investimento.
Cada chácara possui ao menos um poço ou está perfurando um, sem nenhuma orientação técnica.
Além disso, não é difícil encontrar pequenas indústrias informais instaladas na sub-bacia do
Marinheiro sem autorização, nem fiscalização de órgãos competentes para funcionarem. A ocupação
da zona rural esta acontecendo de forma aleatória e fora do domínio da fiscalização municipal. O que
mais prevalece são pequenas chácaras servindo de lazer para finais de semana onde quase todas têm
uma piscina.

Figura 9: Loteamentos em execução próximo à margem do Ribeirão próximo a represa municipal.

Outro problema apontado pela coleta “in loco” é o descarte de lixo em locais inadequados,
tais como: à margem de estradas (vicinais ou municipais) e próximo à represa municipal. Apesar do
município contar com o ECOTUDO – um local que hoje é referência regional, funcionando 24 horas
por dia, que recebe todo tipo de entulhos, inclusive animais mortos – exibido na figura 10, uma parte
da população ainda não têm o hábito de usar desse serviço para descartar os resíduos, conforme
pode ser observado na figura 11. As placas informativas que estão pela cidade, principalmente as
margens das vicinais, informam sobre a necessidade e importância de levar o lixo ao ECOTUDO “Não jogue seu lixo aqui, leve o lixo ao ECOTUDO”, diz a placa. No entanto, ao invés de levar o
lixo ao local adequado, a população o vem depositando junto às placas, tal como exibido na figura
12. Dessa forma a prefeitura semanalmente tem que utilizar um caminhão e uma pá-carregadeira para
limpar estes locais.
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Figura 10: Ecotudo – local para coleta de todo tipo de entulhos SAEV (2011) .

Figura 11: - Descarte de material feito pela população as margens de uma estrada municipal.

Figura 12: Descarte de lixo junto à placa que informa que o lixo deve ser levado ao ECOTUDO.

Tanto na sub-bacia do Ribeirão Avanhandava quanto na sub-bacia do Ribeirão Marinheiro foi
observado um baixo nível de escolaridade dos responsáveis pelos recursos hídricos e que estão na
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faixa etária de adulto para idoso. Na primeira sub-bacia, foi verificado que 65,48% dos proprietários
rurais possuem no máximo o primário completo Valêncio et al. (2010e). Tal característica contribui
para a dificuldade em conscientizar as pessoas à respeito do uso racional dos recursos hídricos e,
principalmente, com relação a proteção dos poços, a fim de evitar a contaminação da água. Ao
discutir sobre questões ambientais, tais como recuperação de mata ciliar e proteção de APPs, muitos
desses trabalhadores argumentam que no passado “o governo incentivava o plantio na várzea e hoje
o governo autua tal prática”. Esta situação causa inconformismo aos proprietários, visto que eles
terão que disponibilizar seus recursos financeiros para recuperar as áreas degradadas. Mesmo assim,
estão dispostos a colaborar, desde que recebam como contrapartida do governo, madeira, cerca e
mudas para recompor e preservar essas áreas. Mais do que recuperar e proteger as nascentes e rios é
preciso um amplo trabalho de conscientização sobre a importância destas ações, uma vez que o
pequeno agricultor não tem informação sobre a questão de uso correto da água de forma racional e
sequer acumula conhecimento da necessidade da proteção desses recursos. O conhecimento de que a
água além ser vital para a sobrevivência da vida, é um recurso limitado que deve ser preservado, não
é da compreensão da maioria. Os proprietários rurais sabem que no passado os rios tinham mais
águas, mas para eles isso é normal visto que, com a redução das áreas molhadas próxima dos rios,
terão mais áreas para a pastagem do gado e para o plantio.

4.2. Sistema computacional
O cadastro das informações coletadas tanto na sub-bacia do Ribeirão Avanhandava quanto na
sub-bacia do Ribeirão do Marinheiro foi efetivado junto ao sistema on-line confeccionado, desde a
primeira etapa, para suportar esta atividade. Após cada período de trabalho de campo fez-se a
alimentação referente ao coletado. Todos os cadastros do sistema foram georreferenciados a fim de
permitir a representação dos registros por meio da interface.
Os dados cadastrados no sistema permitem a geração dos relatórios convencionais: tipo de
captação d’ água; finalidade do uso da água; cultura; detritos; energia; irrigação; poço; situação de
propriedade; recursos hídricos e solo. Tais relatórios permitem a análise da situação real das subbacias, disponibilizando diversas informações pertinentes, por exemplo: consumo de água em
finalidades e uso, disponibilidade hídrica, estimativa dos recursos Valêncio et al. (2010a). Nas
figuras 13, 14 e 15 são apresentados exemplos desses relatórios que podem ser obtidos por meio do
sistema.
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Figura 13 - Exemplo de relatório de recursos hídricos.
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Figura 14: - Exemplo de relatório de cultura.
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Figura 15- Exemplo de relatório de solo.
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Na parte georreferenciada os cadastros são representados por pontos. Isso possibilita
selecionar uma área qualquer e avaliar os aspectos relacionados aos pontos que pertencem a essa
área, como é ilustrado na figura 16 Valêncio et al. (2010e).

Figura 16: Exemplo de seleção de região e geração de gráficos.

Outra possibilidade é selecionar um rio e determinar uma distância para que sejam avaliados os
pontos que estão localizados a essa distância do rio. Com isso, é possível conhecer as características
da região, por exemplo, quais são as residências cadastradas na distância definida da margem desse
rio.
A interface também permite visualizar relatórios não-convencionais que representam o
comportamento de determinada variável na região selecionada, bem como avaliar o perfil dos
usuários e obter o balanço hídrico nessa região. Para cada filtro aplicado é gerado um ícone de
gráfico de pizza, como pode ser observado à esquerda da figura 17. Com isso, é possível realizar
rapidamente o levantamento da situação atual que uma região enfrenta, baseado em características
especificadas pelo usuário. Vale ressaltar que podem ser configuradas áreas para geração de
relatórios georreferenciados a partir da combinação de diversas formas de seleção, conforme exibido
na figura 17.
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Figura 17: Exemplos de seleção de regiões

Na figura 17 são apresentados alguns exemplos de como é possível fazer a seleção de regiões.
A grande área selecionada à direita refere-se a um município que foi selecionado automaticamente
pelo recurso de seleção de municípios, com o qual o usuário, em apenas um click, tem o município
correspondente selecionado. Ao centro da figura observam-se três rios escolhidos pelo usuário, onde
o mesmo requisitou uma seleção de pontos localizados a uma distância de 500 metros às margens
desses rios. As demais seleções foram efetuadas com o recurso de seleção de polígonos, identificada
pelo triângulo e de modo livre.
Com isso, verifica-se que o sistema é capaz de identificar a situação real das regiões
especificadas pelo usuário. A partir disso, é possível gerar um conjunto de relatórios que mostram
estatísticas referentes a diversos aspectos destas regiões, de modo a facilitar a análise dos problemas
identificados e o planejamento de ações preventivas e corretivas nestas regiões. O sistema utiliza
tecnologia avançada para suporte à gestão e um sistema de informação para armazenamento e
atualização dos dados on-line, e assim que a base de dados é alimentada por novos dados coletados
no trabalho de campo, tais dados já são disponibilizados no sistema para serem visualizados nos
cadastros na área georreferenciada, bem como para a geração de relatórios convencionais e
georreferenciados.
Por meio do trabalho de campo, bem como do sistema computacional, já foram descobertas
algumas características referentes à sub-bacia Ribeirão Avanhandava, tais como: 65,48% dos chefes
de família possuem apenas o primário; 85,71% utilizam os recursos hídricos para o próprio consumo;
16,97% fazem uso de irrigação; apenas 5,36% dos poços estão equipados; o controle de erosão, em
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55,09% dos casos é feito por meio de Faixa Vegetal e por Curvas de Nível em 20,36% dos casos;
92,26% dos proprietários não possuem autorização dos órgãos responsáveis Valêncio et al. (2010e).
5. CONCLUSÕES
A preservação dos recursos hídricos é alcançada por meio de uma gestão eficiente, que
promova a exploração de forma sustentável e a recuperação ambiental. Para isso, é necessário que os
órgãos responsáveis tenham informações sobre os dados relevantes na caracterização da situação
real dos recursos hídricos, bem como a respeito da localização geográfica em que as características
foram identificadas.
Neste artigo foi apresentado o trabalho executado nas sub-bacias Ribeirão Avanhandava e do
Ribeirão do Marinheiro, com a proposta de ampliação para as outras sub-bacias pertencentes a Bacia
do Rio Turvo/Grande, cujo objetivo é suportar a gestão dos recursos hídricos. Em tal projeto foi
realizada a coleta “in loco” que revelou diversos problemas que estas regiões enfrentam, tais como:
assoreamento do rio, falta de proteção de mata ciliar, excesso de consumo de água, entre outros,
bastante importante para o conhecimento público e tomadores de decisão. Também foi desenvolvido
um sistema computacional Web que oferece um conjunto de recursos para apoiar a análise de dados
convencionais e espaciais. Tais recursos, de tecnologia de ponta, auxiliam na elaboração de
estratégias que visam à preservação e a recuperação ambiental, uma vez que o sistema
computacional junto com as informações provenientes do trabalho de campo refletem a realidade em
que estas regiões se encontram e possibilita a visualização e obtenção de informações “a quente” de
maneira pontual, de acordo com a necessidade do comitê e demais órgãos de gestão.
O sistema computacional, por meio da interface georreferenciável, oferece recursos que
permitem identificar diversos aspectos referentes a regiões específicas, selecionadas pelo usuário.
Tais recursos fornecem flexibilidade à geração de relatórios e à análise dos problemas identificados,
uma vez que é possível analisar cada região separadamente. Assim que os dados, coletados no
trabalho de campo, são cadastrados no sistema, já de imediato são disponibilizados para visualização
no sistema e utilização nos relatórios, garantindo a confiabilidade dos resultados.
Com o trabalho de campo e a utilização do sistema computacional já foram identificadas
diversas características das regiões em que o projeto foi executado, tais como: situação da mata
ciliar, utilização dos recursos hídricos; níveis de erosão, grau de escolaridade dos proprietários rurais
e situação dos proprietários diante dos órgãos responsáveis. Por meio desses resultados, o trabalho
tem tido reconhecimento de sua relevância em eventos de âmbito regional, nacional e internacional,
em se tratando de divulgação, com o propósito de atingir e mobilizar as pessoas e os órgãos de
gestão ambiental para a criticidade da exploração sem consciência sustentável e as consequências
que isso tem acarretado.
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