PRÊMIO MUNICIÊNCIA 2019-2020

GUIA DE REAPLICAÇÃO

RENASCER DAS ÁGUAS
MINA DE PRODUÇÃO
CACOAL/RO

Projeto executado pela CNM

Projeto financiado
pela União Europeia

COLEÇÃO UNIVERCIDADES

RENASCER DAS ÁGUAS
MINA DE PRODUÇÃO
CACOAL/RO

Brasília, abril de 2021

Projeto executado pela CNM

Projeto financiado
pela União Europeia

CACOAL/RO
2021 Confederação Nacional de Municípios – CNM.
Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde
que citada a fonte. Todavia, a reprodução não autorizada para
fins comerciais desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais, conforme Lei 9.610/1998. As
publicações da Confederação Nacional de Municípios – CNM
podem ser acessadas, na íntegra, na biblioteca on-line do Portal CNM: www.cnm.org.br.
AUTORES
Thiago Rebouças
Tales Rocha
Mariana Nepomuceno
ORIENTAÇÃO TÉCNICA
Jasmim Madueño
Sofia Zagalo
FOTOGRAFIAS
Margarita Ezcurra

ORIENTAÇÃO EDITORIAL
Luciane Pacheco

REVISÃO EDITORIAL
Daiane S. Y. Valadares

REVISÃO DE TEXTOS
Tales Rocha
Thiago Rebouças
Mariana Nepomuceno

DIAGRAMAÇÃO
Artificie Design

SECRETARIA GRÁFICA
Laiz Sousa

SUPERVISÃO TÉCNICA E
EDITORIAL
Quartz Promoção ao Desenvolvimento Ltda
PRESIDÊNCIA DA CNM
Glademir Aroldi

Catalogado na fonte pela Confederação Nacional de Municípios

R292r

Rebouças, Thiago
Renascer das Águas – Minas de Produção: Cacoal/RO / Thiago Rebouças, 		
Tales Rocha e Mariana Nepomuceno. -- Brasília: CNM, 2021.
70 p. : il. -- (Coleção UniverCidades; v. 4)
Prêmio Municiência 2019-2020. Guia de Reaplicação.
Coleção UniverCidades (11 volumes)
ISBN 978-65-88521-30-4

		
1. Boas Práticas. 2. Inovação Municipal. 3. Água. 4. Meio Ambiente.
5. Recuperação de Nascentes. 6. Municiência. I. Rocha, Tales. II. Nepomuceno,
Mariana. III. Título.
CDD 323.3
Ficha catalográfica elaborada por:
Daiane S. Y. Valadares CRB-1/2802

Confederação Nacional de Municípios (CNM)
SGAN 601 Módulo N | Brasília/DF | CEP: 70.830-010
Contato: (61) 2101-6000 | E-mail: atendimento@cnm.org.br
www.cnm.org.br

DIRETORIA CNM 2018-2021

*Diretoria que tomou posse no dia 23 de maio de 2018, em
solenidade realizada durante a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Presidente: Glademir Aroldi
1º Vice-Presidente: Julvan Lacerda
2º Vice-Presidente: Eures Pereira
3º Vice-Presidente: Jairo Mariano
4º Vice-Presidente: Haroldo Soares
1º Secretário: Hudson Brito
2º Secretário: Eduardo Tabosa
1º Tesoureiro: Jair Souto
2º Tesoureiro: João Gonçalves
Conselho Fiscal – Titular: Expedito José
Conselho Fiscal – Titular: Jonas de Araújo
Conselho Fiscal – Titular: Christiano Cavalcante
Conselho Fiscal – Suplente: Pedro Machado
Conselho Fiscal – Suplente: Cleomar Cunha
Conselho Fiscal – Suplente: Marilete Siqueira
Região Norte / Titular: Francisco Silva
Região Norte / Suplente: Wagner Machado
Região Nordeste / Titular: Rosiana Siqueira
Região Nordeste / Suplente: Roberto Barbosa
Região Centro-Oeste / Titular: Rafael Machado
Região Centro Oeste / Suplente: Pedro Caravina
Região Sudeste / Titular: Daniela Brito
Região Sudeste / Suplente: Luciano Salgado
Região Sul / Suplente: Alcides Mantovani

Coleção UniverCidades

PROJETO SAÚDE NOTA 10

Pedra Branca do Amapari/AP

MONTEIRO LOBATO: CIDADE
INTELIGENTE, HUMANA E ENCANTADA - CIHE 2030

Monteiro Lobato/SP

RENASCER DAS ÁGUAS MINAS DE PRODUÇÃO

Cacoal/RO

EPA - ESCRITÓRIO PÚBLICO DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Conde/PB

CENTRO ESPECIALIZADO DE
ATENDIMENTO À MULHER BRASILETE RAMOS CAIADO

Goiás/GO

CATÁLOGO DE PARCERIAS
ENTRE CENTROS DE ENSINO E
PESQUISA E MUNICÍPIOS 2020

PROGRAMA ARTE, CULTURA E
LEITURA: UMA BELA MISTURA!

Juína/MT

PROGRAMA CONTROLADOR
MIRIM

São Lourenço da Mata/PE

IPTU MAIS

Venâncio Aires/RS

MULTAR NÃO DARÁ MAIS GANHO AOS FISCAIS. COOPERAR
SIM!

Vitória/ES

REGIÃO TURÍSTICA DESTINOS DO
QUIRIRI - A VALORIZAÇÃO REGIONAL A PARTIR DO MUNICÍPIO

Consórcio Intermunicipal Quiriri/SC

Apesar de estar localizado em ple-

saúde, condições para plantações e

na Bacia Amazônica, considerada a

criação de animais, o uso sustentável

maior bacia hidrográfica do mundo,

de recursos naturais e a conscienti-

com imenso potencial hídrico, o Mu-

zação das pessoas sobre a utilização

nicípio de Cacoal, no estado de Ron-

de recursos naturais. É uma ação con-

dônia, enfrentava escassez de água

tínua de reversão dos processos de

potável na zona rural e altos índices

degradação das Áreas de Proteção

de evasão da população do campo.

Permanente (APPs) que visa promover
melhores condições de vida, saúde e

Cientes da abundância de recursos
hídricos disponíveis e da importân-

trabalho para os moradores e trabalhadores do campo.

cia de fazer uso desse trunfo, os
gestores de Cacoal criaram, em 2017,

Tendo em vista a importância da

a iniciativa Renascer das Águas –

produção rural para a economia de

Mina de Produção.

Cacoal – a agropecuária é uma das
principais atividades econômicas da

O programa surgiu com o intuito de
recuperar e preservar as nascentes da
zona rural do Município, promovendo

região, com destaque para a lavoura
cafeeira e a criação de gado – o projeto Renascer das Águas foi criado

A iniciativa em duas páginas

para reconstruir e proteger a base

dades, podem plantar alimentos e

produtiva do Município: solo e água.

criar animais.

Ao reverter a degradação do solo e
da água, a iniciativa da gestão mu-

Além disso, a água potável que é

nicipal os devolve em condições de

disponibilizada para cada família

uso sustentável para a população.

por meio da iniciativa pública promove a dignidade das condições de

O sucesso do projeto tem evitado

vida dessa população, que passa a

o êxodo de famílias da zona rural –

contar com água limpa para consu-

devido à falta de água potável nas

mo e uso em atividades domésticas

propriedades e da dependência de

(banho, cozinha), além de viabilizar a

abastecimento por caminhões-pipa,

subsistência.

muitos moradores abandonavam a
região em busca da maior estrutura

É uma ação que repercute no âmbito

das cidades. Ao suprir essa deficiên-

individual de cada família, mas que

cia, o programa Renascer das Águas

também promove ganhos coletivos

possibilitou condições de vida e

ao recuperar e preservar recursos

sustento para as famílias rurais que,

naturais fundamentais para a vida

com água potável em suas proprie-

no planeta.

Municipalista,
Em sua terceira edição, o Prêmio MuniCiência – Municípios Inovadores,
que integra o Projeto UniverCidades,
desenvolvido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o
apoio financeiro da União Europeia
no Brasil, mostra que, apesar de
qualquer cenário desafiador, é possível encontrar exemplos de práticas
municipalistas bem-sucedidas em todas as regiões do país.

Carta do Presidente

As dez experiências finalistas deste ciclo do Prêmio (20192020) refletem a jornada de Municípios brasileiros na busca por soluções, de toda ordem, para melhorar a qualidade
de vida dos munícipes. Com o apoio de centros de educação e pesquisa, da iniciativa privada, de outros Municípios
e da população, muitos deles inovaram e iniciaram uma
trajetória de transformação e, por isso, a importância de
reconhecer e disseminar essas boas práticas.
Neste guia de reaplicação, o projeto Renascer das Águas
– Minas de Produção aponta como o Município de Cacoal/
RO recuperou e tem preservado as nascentes d’água da
região, especialmente na zona rural do Município, melhorando a vida dos munícipes. Assim como outras iniciativas
desta Coleção, a prática reforça a ideia de que sempre há
como fazer mais e melhor.
Nas próximas páginas desse guia, integrante da Coleção
UniverCidades, esperamos que prefeitas e prefeitos de
todo o país possam se sentir inspirados para também colocar em prática as suas ideias inovadoras.
Uma ótima leitura e uma excelente gestão.
Glademir Aroldi - Presidente da CNM

A parceria entre a União Europeia e a Confederação Nacional de Municípios (CNM) contabiliza cinco projetos em
temas como políticas municipais para a segurança das
mulheres, a luta contra as drogas, o reforço da governança, a inovação e a sustentabilidade. São ações que trazem
ganhos para os Municípios brasileiros, com o desenvolvimento de programas inovadores. Experiências relevantes
podem servir de modelos para estratégias de enfrentamento aos desafios que se apresentam aos administradores municipais em diversas áreas como as mudanças
climáticas.
Os Municípios são particularmente vulneráveis ao impacto das variações do clima e das catástrofes naturais. O
reforço da dimensão urbana das políticas públicas deve
ser um esforço conjunto envolvendo múltiplos atores.
Neste sentido, é muito oportuna a estratégia do projeto

Carta da União Europeia

UniverCidades de promover novos arranjos institucionais
de aproximação de centros de ensino, universidades, organizações da sociedade civil e de autoridades locais para
atender as demandas municipais.
Tornar os Municípios mais inovadores, a fim de fomentar
economias locais sustentáveis e criar empregos são igualmente objetivos de nossa cooperação com o Brasil. Neste
contexto, as diferentes realidades urbanas abrem oportunidades para encontrar soluções inovadoras e competitivas para os problemas sociais e ambientais.
Diante dos desafios enfrentados pelos gestores municipais, a União Europeia não hesitou em apoiar a iniciativa
da CNM de construir uma rede de gestão do conhecimento, baseada em uma plataforma de ações e de experiências inovadoras de administração municipal, centradas no
desenvolvimento equitativo e inclusivo. Nossas parcerias
visam somar esforços com os Municípios brasileiros, compartilhando boas práticas em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da melhoria das condições
de vida da população brasileira.
Parabéns aos Prefeitos, Prefeitas e suas equipes, que
participaram desta edição do Prêmio MuniCiência e terão
suas experiências inovadoras em gestão municipal sistematizadas em guias de reaplicação como este.
Boa leitura!
Ignacio Ybáñez - Embaixador da União Europeia no Brasil
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O Prêmio
MuniCiência
inovação
na gestão
municipal

Uma gestão municipal inovadora
também pode ser interpretada como
aquela em que os recursos disponíveis
para melhor atender às demandas de
uma sociedade sejam potencializados. Nesse sentido, olhar para as boas
práticas reaplicáveis em vez de “partir
do zero” é um caminho natural, que
incentiva esforços e reformas e, sobretudo, oferece perspectivas para o
desenvolvimento.
Quando se destaca uma prática reaplicável no contexto da gestão pública, também é necessária cautela,
em especial na descrição daquilo que
muitos chamam de “melhor prática”.
Grosso modo, quando uma iniciativa é
destacada como “melhor”, ela se opõe
em grau de excelência a muitas outras
boas ideias, em nível nacional ou internacional. Isso implicaria dizer que
existe uma forma única e melhor de se
fazer as coisas, quando existem, sabemos, diversas formas de se implementar iniciativas inovadoras.
O fato é que existem muitas experiências municipais inovadoras dignas
de reconhecimento, e é do interesse
de todos os Municípios que elas sejam

compartilhadas e reaplicadas. Esse
é o objetivo do Prêmio MuniCiência –
Municípios Inovadores – desenvolvido
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio financeiro da
União Europeia no Brasil.

Confira mais sobre os projetos no
endereço
http://municiencia.cnm.org.br/

2015
Na fase-piloto, realizada em 2015, a CNM identificou, avaliou e selecionou cinco experiências, uma de cada região
do país. Em seguida, foi lançado um edital público para a
seleção de iniciativas inovadoras, que recebeu outras 57
experiências. Destas, foram classificadas dez, que somadas às cinco da fase-piloto chegaram a 15, as quais foram
submetidas a um processo de votação nacional via internet. No final de 2015, em Brasília/DF, as cinco práticas mais
votadas foram apresentadas no Seminário de Iniciativas
Inovadoras na Gestão Municipal.
Essas iniciativas foram transformadas em guias de reaplicação como este e estão disponíveis no site da CNM.

2016
Em seu segundo ciclo, e com o apoio financeiro da União
Europeia no Brasil, a iniciativa se transformou em Prêmio
MuniCiência, com duas edições previstas: em 2017/2018 e
2019/2020.
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2017
A partir de um regulamento que formalizou as regras e procedimentos, estabeleceu as condições de igualdade para
a participação dos interessados e deu transparência ao
processo, a CNM tornou público um edital e recebeu 252
iniciativas que foram analisadas por uma equipe técnica da
Confederação, com critérios territoriais e considerando o
porte do Município. Ao todo, 30 iniciativas foram escolhidas
para a segunda etapa, quando os Municípios com iniciativas pré-selecionadas enviaram à CNM as evidências sobre
as práticas para análise dos avaliadores. Destas, 15 foram
classificadas como finalistas e submetidas a uma votação
nacional.

2018
As cinco mais votadas foram anunciadas em 23 de maio de
2018, durante a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Além do reconhecimento, essas iniciativas foram sistematizadas em guias de reaplicação, como este, e os(as)
gestores(as) participaram de uma visita técnica a Portugal
para troca de experiências com Municípios portugueses.

2019
Um novo edital público resultou na homologação de 235
iniciativas. Destas, 30 foram pré-finalistas e convidadas a
apresentar evidências e, depois, dez foram selecionadas
para a elaboração dos Guias de Reaplicação. A fim de garantir a diversidade e equidade entre os Municípios e para
abranger todo o território nacional, foram utilizados novos
critérios, como o porte dos Municípios. A seleção teve como
base a escolha de três Municípios pequenos (até 49.999 habitantes), dois médios (de 50 mil até 299.999 habitantes) e
um Município de grande porte (acima de 300 mil habitantes) ou consórcio intermunicipal. Como resultado, das dez
finalistas, duas são provenientes de cada região do Brasil.
Além da sistematização das iniciativas, as dez selecionadas seguiram para votação on-line, que define as cinco que
participarão de seminário internacional para troca de experiências.
Nas palavras da prefeita Glaucione Rodrigues, de Cacoal:

“Buscar inspiração nas iniciativas
de prefeitos e prefeitas de todo o
Brasil é uma estratégia certeira
para colocar em prática ações que
efetivamente resultem em melhores condições de vida para a população. O trabalho de sistematização e disseminação do MuniCiência
é fundamental neste sentido.”
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Finalistas do
Prêmio MuniCiência
Edição 2019-2020
Segue, em ordem alfabética, a lista dos dez finalistas e
suas iniciativas inovadoras que provocaram impacto positivo na gestão municipal e suas conexões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda
2030, da Organização das Nações Unidas.

CACOAL/RO

Renascer das Águas – Mina de Produção
Fome zero e
agricultura
sustentável

Educação de
qualidade

Água potável e
saneamento

Consumo e
produção
responsáveis

CONDE/PB

Vida
terrestre

EPA - Escritório Público de Assistência Técnica
Erradicação da
pobreza

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Igualdade de
Gênero

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Água potável e
saneamento

Parcerias e
meios de
implementação

Redução das
Desigualdades

Parcerias e
meios de
implementação

CONSÓRCIO QUIRIRI/SC

Região Turística Destinos do Quiriri – A valorização do
regional a partir do Município
Fome zero e
agricultura
sustentável

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Vida
terrestre

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

GOIÁS/GO

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) –
Brasilete Ramos Caiado
Erradicação da
pobreza

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Fome zero e
agricultura
sustentável

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

JUÍNA/MT

Programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura!
Saúde e
Bem-Estar

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Redução das
Desigualdades

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação
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MONTEIRO LOBATO/SP

Monteiro Lobato - Cidade Inteligente, Humana e
Encantada – CIHE 2030
Água potável e
saneamento

Energia limpa
e acessível

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Indústria,
Inovação e
Infraestrutura

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP

Projeto Saúde Nota 10
Erradicação da
pobreza

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Programa Controlador Mirim
Educação de
qualidade

Redução das
Desigualdades

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação

VENÂNCIO AIRES/RS

IPTU Mais
Educação de
qualidade

Ação Contra a
Mudança Global
do Clima

Água potável e
saneamento

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Consumo e
produção
responsáveis

Parcerias e
meios de
implementação

VITÓRIA/ES

Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim!
Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação
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A importância de difundir
as práticas e a quem se
destina este guia
A partir da identificação, da análise e do reconhecimento dessas iniciativas, a CNM espera disponibilizar aos
Municípios – por meio de guias como este – um leque de
alternativas adaptáveis e acessíveis, compartilhar informações e fomentar a implementação de boas práticas na
gestão municipal.
Desse modo, a CNM colabora de forma efetiva para
que a inovação na gestão municipal possa ser vista
como ciência, ou seja, um conhecimento adquirido por
meio do estudo e da prática, e não como uma casualidade cujo bom resultado decorra simplesmente de
sorte. Desta forma, a Confederação organiza informações para uso de gestores(as) municipais e toda sua
equipe. Esses dados têm um caráter específico: não
são teóricos, pois se originam das práticas identificadas nos próprios Municípios.
O desenvolvimento das boas práticas municipais também
pode e deve envolver outros setores da sociedade, inclusive a academia. O conhecimento produzido nas universidades enriquece a reflexão sobre melhorias na gestão
pública e oferece instrumentos para que as ações possam
ser executadas.

Confira o vídeo que ilustra esse guia
no endereço da nova plataforma do
UniverCidades

O guia pretende fornecer subsídios
para inspirar a gestão na reaplicação
– não a simples replicação – do projeto, uma vez que se considera cada
Município como uma realidade única,
especial, com características socioeconômicas e culturais ímpares. Em
resumo, não se pode comparar um
Município com outro na base do conceito falso de que “é tudo a mesma coisa”. Por isso, prefere-se o termo reaplicar ao termo replicar.
Os três entes da Federação – municipal, estadual e federal
–, de modo geral, utilizam os mesmos conceitos na elaboração das peças do sistema orçamentário. Isto significa dizer
que se identifica uma lógica na definição dos objetivos, programas, ações, projetos, atividades e operações especiais.
Neste guia essa referência não será utilizada. A iniciativa
inovadora será um programa ou um projeto conforme determinação do órgão municipal responsável pela proposta.
Nas páginas finais, o guia apresenta um índice remissivo,
para que os leitores possam ir diretamente aos assuntos
que lhe despertem maior interesse ou que exijam uma segunda consulta.
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O Município de
Cacoal/RO
Considerado um dos Municípios mais prósperos de Rondônia, Cacoal tem uma história rica e que evidencia o
espírito desbravador e empreendedor do povo brasileiro.
Criada na década de 1960 a partir da abertura da rodovia
BR-364 para facilitar o escoamento da produção agrícola
do Norte do Brasil para o porto de Santos, em São Paulo,
a vila de Cacoal foi elevada à categoria de Município em
11 de outubro de 1977. Já a instalação oficial da categoria
veio em 26 de novembro do mesmo ano.
Produção agrícola em
Cacoal/RO, 2019
Fotos: CNM/
UniverCidades

A década de 1970, com o Projeto Integrado de Colonização (PIC) Ji-Paraná, trouxe grande fluxo de migrantes
de diversas regiões do Brasil para Cacoal. Em busca de
prosperidade econômica e melhores
condições de vida, capixabas, mineiros e paranaenses, entre outros, estabeleceram residência em Cacoal e
passaram a cultivar, principalmente,
o café, transformando o Município
em um dos principais produtores do
grão no país. A partir da década de
1980, com a atividade já consolidada,
Cacoal recebe o título de “Capital do
Café”.
O primeiro prefeito nomeado de Cacoal foi Catarino Cardoso dos Santos,

substituído posteriormente por Francisco Reginaldo Joca.
Clodoaldo Nunes de Almeida Neto foi o último prefeito
nomeado do Município. As primeiras eleições municipais
foram realizadas em 15 de novembro de 1982 e a posse
do primeiro prefeito eleito, Josino Brito, tendo como vice
Carlito Duarte, aconteceu em 1º de fevereiro de 1983.
Desde então, prefeitos, prefeitas, vices e demais servidores públicos, além de todos os munícipes, vêm ajudando a
construir a história do Município.
Fonte: Prefeitura Municipal de Cacoal
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Dados do Município
Cacoal/RO

zz POPULAÇÃO ESTIMADA: 85.359 habitantes.
zz DISTÂNCIA DA CAPITAL: 400,7 km.
zz ÁREA: 3.792,892 km2.
zz DENSIDADE DEMOGRÁFICA: 22,6 hab/km2.
zz CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 1100049.
zz COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitude: -11,434693;
Longitude: -61,4566885;
zz ALTITUDE: 200m.
zz GENTÍLICO*: Cacoaense.
zz DATA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO: 26 novembro 1977.
zz DATA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO: 26 de novembro.
zz CLIMA: Equatorial (Am).
zz ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: Agropecuária.
zz ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM): 0,718.
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zz ALGUNS PONTOS TURÍSTICOS:
»» Praça Municipal Jorge Teixeira
A praça localizada em frente ao prédio da prefeitura
municipal de Cacoal é muita utilizada para a promoção de festas na cidade. Com gramado e árvores, ela
também serve como ponto de encontro e lazer da
população.
»» Balneário Jânio
O Balneário, que fica entre Cacoal e o Município de Rolim de Moura, oferece diversos atrativos aos visitantes,
especialmente nas temporadas mais quentes do ano.
Suas piscinas e quiosques ficam lotados, em dias de verão, mas é preciso fazer reserva para utilizar o espaço.
»» Cachoeira do Protásio
A Cachoeira do Protásio, distante 25 quilômetros do
centro de Cacoal, é a opção para quem deseja contato
com a natureza. Por lá o visitante pode aproveitar uma
área destinada ao camping, quiosques e serviço de
pesque e pague.
»» Cristo da 10
Cacoal também tem uma estátua do Cristo Rendentor, que se tornou um dos principais monumentos da
cidade. Para apreciar a escultura de quase 20 metros
de altura, é preciso percorrer uma trilha um tanto íngreme. Do alto é possível contemplar uma vista muito
bonita da região.

»» Cachoeira Linha 11
A cachoeira da Linha 11 está entre os pontos turísticos
mais badalados de Cacoal. O fluxo de visitantes é bastante intenso aos fins de semana, por conta de eventos
culturais realizados no local, além das belezas naturais.
zz FESTAS QUE SE DESTACAM:
»» Festa do Café
A Festa do Café celebra a intensa produção e qualidade dos grãos cultivados na região. Considerado um
dos principais eventos de fomento à cafeicultura de
Rondônia, conta com extensa programação cultural e
um famoso concurso de “Rainha do Café”.
»» Baile do Hawai e Reveillon na Selva
As duas festas são realizadas em um dos principais
espaços de evento do Município, o Cacoal Selva Park.
São eventos que costumam atrair grande parte da
população, com muitas atrações musicais e serviços
de gastronomia.
zz IMPRENSA LOCAL:
Jornal Tribuna Popular, Jornal A Gazeta, Jornal dos Bairros, Jornal O Liberal, TV Cacoal (Rede Amazônica), SICTV
(TV Record), TV Allamanda (SBT), TV Meridional (Bandeirantes), Rádio Samaúma, Rádio Suprema, Rádio Massa,
Rádio Antena Hits e Rádio Rondônia.
Fonte: site oficiais de veículos de comunicação do Município.
(*) Gentílico ou pátrio é o adjetivo que designa uma pessoa de acordo com o local de seu
nascimento ou residência.
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Hino de Cacoal/RO
(autora: Creuci Maria Caetano)

No seio da floresta exuberante
Que abrigava segredos seculares
Tu naceste, pequena e radiante
Aclamada de - Nova Terra
Por povos vindos de terras distantes
Às noites longas, pequena criança
Sempre embalada pela fé do povo teu
Um canto bravo, forte de esperança
A terra é fértil, é amiga
A água é irmã, é de bonança
E hoje, projetada para a glória
A terra adotou semente estranhas
E já desfrutas do progresso almejado
Do café és capital!
Já te lançam para a frente da História!
Sob azul do nosso céu
Sobre o negro solo lavrado
Às margens de belos rios
Surge a heróica, progressiva Cacoal
No coração do nosso Estado
És a mais bela, és sem igual!
Tu é a nossa amada Cacoal!

Área natural em Cacoa/RO, 2019
Fotos: CNM/UniverCidades
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Antes de começar
Este é um espaço de interação entre a prática aqui apresentada e a possível reaplicação em seu Município. Responda às perguntas abaixo e anote quantas vezes você
respondeu “sim”. Cada “sim” representa, hipoteticamente
falando, 10% de possibilidade para uma tomada de decisão bem-sucedida, em sua cidade, voltada para incentivar
a participação social.
1. Você entende que é importante realizar – e manter
atualizado – um mapeamento das nascentes dos rios
e das condições do solo do seu Município?
2. A inserção de temas relacionados à preservação e
recuperação do meio ambiente como conteúdo didático nas escolas públicas, ainda nas séries iniciais
da educação básica, parece uma medida desejável e
possível para sua gestão?
3. Você acredita que em seu Município a realização de
ações para recuperar o meio ambiente deve envolver
todos os agentes da sociedade, inclusive os próprios
moradores?
4. Na sua opinião, um projeto que incentiva a recuperação das nascentes pode trazer resultados positivos
para a economia do Município?

5. Existem condições, no âmbito das secretarias e órgãos da administração municipal, de trabalhar de forma colaborativa para a preservação do meio ambiente, recuperação das nascentes e consequentemente
melhorar a distribuição de água para o consumo e a
produção agrícola?
6. Na equipe de técnicos e funcionários da administração municipal, você identifica especialistas de diferentes setores favoráveis e com capacidade técnica
para implementação de iniciativas de preservação do
meio ambiente?
7. No seu Município, as instâncias da sociedade civil
organizada – conselhos, comitês, associações etc. –
contam com espaço para participar da formulação,
implementação e acompanhamento de políticas
públicas?
8. Você acredita que é possível construir uma base de dados e indicadores sobre as nascentes capaz de orientar as decisões dos(as) gestores(as) do Município?
9. Você acredita que é importante elaborar e gerenciar
uma agenda governamental em cujas prioridades figure a capacitação técnica constante de funcionários
para colaborar com a preservação do meio ambiente?
10. Se você conseguisse economizar recursos adotando
estratégias próprias, criando iniciativas locais, você
investiria esses recursos em ações de recuperação e
preservação ambiental?
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Renascer das Águas
Mina de Produção
CACOAL/RO

INSPIRAÇÃO

O Projeto Renascer das Águas – Mina de Produção surgiu
em 2013, idealizado por Jorge Murer, técnico da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), em decorrência
da identificação da redução do fluxo dos corpos hídricos
no Município de Cacoal, que conta com mais de três mil
nascentes. Essa constatação veio acompanhada de outro
alerta grave: a crescente falta de água potável para as famílias da zona rural do Município, que cada vez mais precisavam de abastecimento por caminhões-pipa.
Essencial para a vida, a água também é fundamental para
a subsistência das pessoas, ao irrigar as plantações, permitir o plantio para consumo e comércio, alimentar os
animais e, em suma, viabilizar a permanência dessa população no campo. O acesso à água limpa e segura foi
declarado um direito humano essencial e universal pela
Organização das Nações Unidas (ONU) em 2010. A disponibilidade de água potável é um direito básico para assegurar a qualidade de vida minimamente decente.

Ciente do cenário alarmante da situação de escassez de
água nas áreas rurais do Município, a equipe técnica da
SEMAGRI iniciou os estudos para a implementação e desenvolvimento do projeto Renascer das Águas – Mina de
Produção. O primeiro passo foi a realização de visitas técnicas nas propriedades mapeadas, com o intuito de elaboração de diagnósticos sobre as necessidades de cada
beneficiário.
Em 2017, primeiro ano da gestão municipal, a equipe da
prefeitura tomou conhecimento da necessidade, relevância e urgência da implementação de ações para recuperar
as nascentes dos cursos d’água em propriedades rurais.
Foi então que os gestores retomaram efetivamente – e
como prioridade – o projeto Renascer das Águas que, apesar de ter surgido em 2013, ainda estava sendo executado
de maneira pontual.

Nascente Esperança,
Cacoal/RO, 2019
Foto: CNM/UniverCidades
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A manutenção sustentável das famílias no campo era um
problema de primeira ordem, tendo em vista a importância de preservar a capacidade produtiva para a segurança
alimentar e econômica dessas pessoas. Além dessa questão, ficou evidente a necessidade de promover a sustentabilidade ambiental entre os moradores, tendo em vista
o cenário identificado de assoreamento das nascentes,
degradação e subutilização dos solos.
A ação humana, especialmente com o desmatamento das
matas ciliares (vegetação existente nas margens dos rios),
é uma das principais responsáveis pela aceleração do assoreamento, processo de acúmulo de sedimentos em cursos d’água, prejudicando severamente o aproveitamento
dos recursos hídricos.
Ao planejar a iniciativa de recuperaçao, os profissionais
da SEMAGRI, portanto, priorizaram o atendimento das
propriedades em situações mais críticas de escassez de

Região rural em Cacoal/
RO, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

fluxo de água nas minas1, mapeando os lençóis freáticos
mais prejudicados.
Dessa forma, Renascer das Águas – Mina de Produção
nasceu a partir de uma constatação acerca da dificuldade
hídrica enfrentada na zona rural, mas desde o início do
projeto a gestão entendeu a importância de aliar à iniciativa o caráter de conscientização, educação ambiental
e preservação dos recursos naturais, com o objetivo de
evitar que, no futuro, a situação ocorra novamente.
Neste sentido, todas as intervenções nas propriedades
rurais foram planejadas para contar com apoio dos moradores, não apenas pela necessidade de economizar recursos, mas para que, ao ajudar no trabalho manual de
recuperação das nascentes e do solo, eles criassem um
vínculo efetivo com a natureza, entendendo a importância
de manter aquelas áreas protegidas e preservadas.
Elaborado a partir de uma demanda por respostas rápidas e ações específicas para salvar as nascentes, o projeto adquiriu, também, um importante caráter de promoção
da conscientização ambiental, aproximando os moradores de noções de sustentabilidade que serão fundamentais para que as próximas gerações possam continuar a
contar com água potável.
1
O olho d’água ou, como também é conhecido, mina d’água,
fio d’água, cabeceira e fonte, nada mais é que uma nascente, o aparecimento na superfície do terreno de um lençol subterrâneo, que
dá origem a cursos d’água ou rio.
Fonte: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
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ARCABOUÇO JURÍDICO E REGULAMENTAÇÕES
ESPECÍFICAS

Na visita técnica da equipe da CNM para a elaboração do
conteúdo deste guia, a administração de Cacoal apontou
o objetivo de criar uma lei municipal que transforme a iniciativa Renascer das Águas – Mina de Producão em política pública.

Prefeitura de
Cacoal, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

Atualmente trata-se de uma ação da SEMAGRI que não
conta com legislação específica que assegure a continuidade do projeto. Desde 2019, no entanto, há suporte do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cacoal às
demandas do projeto, especificamente na disponibiliza-

ção de recursos operacionais, como caminhões, canos,
pedras e outros materiais hidráulicos necessários para o
trabalho em campo.
O apoio do SAAE, que é uma autarquia municipal criada
pela Lei nº 032/PMC/84, é viabilizado por meio de termo
de colaboração firmado entre a entidade e a SEMAGRI da
prefeitura municipal, com anuência do Ministério Público.
Como a iniciativa Renascer das Águas inclui a recuperação
da mata, a captação e uso das águas de nascentes é preciso observar as legislações federal e estadual sobre o tema,
entre elas a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº
9.433 de 1997) relacionada a outorga dos direitos de utilização de recursos hídricos previsto no art. 5º, inciso III.
Essa outorga é o ato administrativo no qual o poder público (União, Estados ou Distrito Federal) concede o direito de uso dos recursos superficiais ou subterrâneos ao
usuário por prazo determinados, nos termos e condições
definidas. Esse documento certifica ao usuário o direito
de utilizar a água, além de minimizar os conflitos entre os
diversos setores e usuários.
O instrumento garante o controle da qualidade e quantidade do uso d’água, assim como assegura o direito de
acesso a água. A Lei nº 9.433 de 1997 em seu art. 12º determina que estão sujeitos a outorga pelo Poder Público,
a derivação ou captação de parcela da água existente em
um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo.
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No entanto, independem da outorga: o uso de recursos
hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos
núcleos populacionais, distribuídos no meio rural; as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; as acumulações de volumes de água consideradas
insignificantes.
No estado de Rondônia, a Resolução nº 4 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH/RO) considera insignificante a captação por nascentes, desde que as APPs das
nascentes sejam respeitadas de acordo com a determinação do Código Florestal (art. 4º, IV da Lei 12.651/2012).
É essencial estar em conformidade com a legislação ambiental para prevenir infrações e considerar o uso sustentável dos recursos hídricos para evitar desequilíbrio ou
ultrapassar a capacidade hídrica da região.

Dica CNM
Como a iniciativa Renascer das Águas inclui a recuperação da mata, a captação de água realizada em Cacoal a
priori estaria dispensada da outorga. Ainda assim, pode
ser necessário entrar com o pedido no órgão competente. Esse ato é feito de forma autodeclarativa por meio da
Emissão de Certidão Online
coreh.sedam.ro.gov.br/dispensa

CONTEXTO DO MUNICÍPIO QUANDO A INICIATIVA FOI
IMPLEMENTADA

Apesar de contar com aproximadamente 3.700 nascentes,
somadas as áreas urbana e rural, Cacoal sofria com o problema de falta de água para a população do campo. Isso
se dava devido às condições de degradação dos cursos
de água, afetados principalmente pelo desmatamento e
uso indevido do solo. Esses processos acabam permitindo
o depósito e acumulação de materiais que obstruem as
nascentes e bloqueiam o percurso da água.
Os moradores das propriedades rurais precisavam buscar
água no perímetro urbano ou aguardar o abastecimento
por caminhões-pipa, que tinham dificuldades em acessar
a região, geralmente por meio de pequenas estradas de
terra (conhecidas em Cacoal como “linhas”), inadequadas
para veículos de grande porte.

Produção agrícola em
Cacoal/RO, 2019
Foto: CNM/UniverCidades
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A pouca oferta de água estava forçando as famílias a
abandonarem suas atividades agrícolas, como plantações
de alimentos e pequenas criações de animais. A falta de
resolução para o problema também passava a inviabilizar
a vida das pessoas nessas regiões, cada vez mais dependentes de fontes externas de água potável.
Diante dessas dificuldades, a gestão que assumiu a administração do Município em 2017 decidiu retomar e intensificar as ações do projeto Renascer das Águas – Mina
de Produção, criado em 2013 por Jorge Murer, servidor da
SEMAGRI. Já existia, portanto, o conhecimento sobre o desafio enfrentado e as ações que deveriam ser executadas
para dar conta do problema.

BENEFICIÁRIOS

A população beneficiada é composta pelas famílias que
moram nas propriedades rurais irrigadas pelas milhares
de nascentes de água do Município de Cacoal. A recuperação das nascentes, por meio do desassoreamento dos
cursos de água, desobstrução das minas, plantio de árvores nativas e medidas de proteção dos locais recuperados, promove a permanência das pessoas no campo. Vale
ressaltar que as ações do projeto Renascer das Águas
também incluem o trabalho em terras indígenas, com a
devida autorização e participação dessas populações.
Foi o que aconteceu na aldeia da etnia Suruí. “Esse projeto
é positivo para que a comunidade possa consumir água
de qualidade”, afirma o cacique Rafael. “Ele também é importante para que essa água tenha durabilidade para as
gerações futuras”, completa.

Para a agricultora, Eliete Condá, o Renascer das Águas
permitiu aumentar o cultivo de diversas frutas e legumes,
além da criação de animais. “Agora a gente tem o plantio
de mandioca, banana, cacau, cupuaçu, laranja. Antes nós
não poderíamos ter essa quantidade”.
Além do benefício promovido pela recuperação das nascentes, o projeto, ao engajar as famílias no trabalho necessário para buscar e proteger a água, gera um ganho
adicional ao conscientizar as pessoas acerca da importância da preservação dos recursos naturais.
O agricultor Edson Machado de Oliveira, inclusive, tratou
de cuidar dos arredores da fonte de água corrente no local em que mora. “Eu cerquei tudo, fiz um trabalho ali para
não cair sujeira na água e nem entrar animais”, conta.
Sistema de distribuição de
água, Cacoal/RO, 2019
Foto: CNM/UniverCidades
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No caso do campus do Instituto Federal de Rondônia
(IFRO), por exemplo, que é uma das instituições beneficiárias da iniciativa, os alunos puderam aprender na prática
como se dão as atividades que permitem a identificação,
recuperação e preservação das nascentes, além de testemunharem os resultados da irrigação no próprio campus,
que passou a consumir a água que nasce na propriedade.

“Cerca de 3.480 alunos foram beneficiados com o projeto. A gente
também amplipou aqui o processo de captação da água”, conta
Davys Sleman de Negreiros, diretor
geral do IFRO.

Aldeia da etnia Suruí,
Cacoal/RO, 2019
Fotos: CNM/UniverCidades

De acordo com Jorge Murer, idealizador do Renascer das
Águas e técnico da SEMAGRI, “Com a participação das
populações locais no desenvolvimento das ações do programa, eles se sentem envolvidos e comprometidos com
o processo de revitalização, o que resulta em reflexões
importantes quanto à importância da sustentabilidade
ambiental”.
Para o empresário Nério Lourenço Bianchini a iniciativa
é um exemplo a ser seguido por outros Municípios. “É um
orgulho morar em uma cidade onde há esse trabalho de
preservação”, conclui.
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PARCEIROS

Um dos pilares do programa é a participação ativa da comunidade local para a revitalização do solo e nascente
de água. Todas as áreas que recebem as ações de revitalização do Renascer das Águas contam com trabalho dos
próprios moradores, que auxiliam em todas as etapas,
desde a preparação do terreno até a instalação dos canos
e bombas de água.
Segundo a administração municipal, a adesão para parcerias no projeto é significativa, o que mostra que os indivíduos e instituições reconhecem a importância da recuperação das nascentes.
Confira a seguir uma relação das instâncias da administração pública envolvidas na viabilização dos trabalhos
do projeto Renascer das Águas em Cacoal.
zz Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI): idealização, desenvolvimento técnico e monitoramento;
zz Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP): fornecimento de materiais (arames, palanques),
frota e pessoal para os trabalhos necessários, como
transporte de pedras, deslocamentos de profissionais
às regiões, etc;
zz Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA): fornecimento de mudas para recomposição da mata ciliar
das APPs;
zz Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE): fornecimento de sobras de canos e conexões.

Também há envolvimento de organizações da sociedade
civil organizada por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e do Conselho Municipal de
Meio Ambiente. Esses órgãos auxiliam o poder público a
desenvolver as ações de revitalização das nascentes, deliberando sobre áreas prioritárias, acompanhando prestações de contas e ajudando a dar visibilidade para a iniciativa junto à população local.
Os parceiros externos da iniciativa e suas contribuições
estão relacionados a seguir:
zz Instituto Federal de Rondônia (IFRO): participação na
recuperação das nascentes, com seus docentes e discentes e palestras de educação ambiental;
zz Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC), Entidade
Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Rondônia (EMATER), Universidade Federal
de Rondônia (UFRO) e Instituto de Ensino Superior de
Cacoal (FANORTE): palestras de educação ambiental
para a população e servidores públicos;
zz Viveiro ECOPORÉ: doação de 40 mil mudas de espécies
predominantes da mata ciliar das APPs;
zz Castilho Engenharia e Empreendimentos: doação de
pedras;
zz Empresas Cacoal Moto Serra e Pica Pau Materiais de
Construção: doação de mangueiras e tubos de PVC.
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ETAPAS IMPRESCINDÍVEIS

Um dos pilares de estruturação da iniciativa é a participação da comunidade local para a revitalização do solo e
das nascentes. Todas as famílias das propriedades beneficiadas devem participar do trabalho, desde a limpeza do
terreno até a proteção da mina de água recuperada.
Segundo a administração municipal, “o envolvimento das
famílias nas ações do programa faz com que elas se sin-

Captação de água, Cacoal/
RO, 2019
Sistema de distribuição de
água, Cacoal/RO, 2019
Fotos: CNM/UniverCidades

tam parte do processo de revitalização, o que promove o
comprometimento com o trabalho e também resulta em
amadurecimento ambiental, pois a importância da água
fica evidente para todos”. Esse fator contribui para que a
iniciativa se transforme em política de estado.
A base metodológica do projeto não é rígida, pois cada
nascente possui a sua peculiaridade – assim, cada ação
conta com um cronograma, orçamento e plano de trabalho individuais. Vale ressaltar, de acordo com a administração de Cacoal, a importância do monitoramento dos
locais que passaram por revitalização. Há visitas semestrais nas quais o pessoal técnico da SEMAGRI percorre a
propriedade com o produtor rural para avaliar a manutenção da mina de água, de acordo com as condições estipuladas para garantir a continuidade do fluxo hídrico.

A EXPERIÊNCIA: PASSO A PASSO

O mapeamento das nascentes do Município é fundamental
e etapa inicial imprescindível para a iniciativa ser implementada. Esse trabalho é estratégico pois permite que os
gestores identifiquem e categorizem em diferentes níveis
quais são os locais mais críticos em termos de obstrução
das minas de água.
A administração de Cacoal, ao realizar o mapeamento inicial, colocou todas as informações – das famílias e de suas
propriedades – em um cadastro único sob gestão da SEMAGRI. O documento permite listar e hierarquizar as áreas de
acordo com a urgência para as ações de intervenção.
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Uma vez que as propriedades estiverem mapeadas, identificadas e hierarquizadas em relação ao grau de degradação das nascentes, o próximo passo é definir a técnica mais adequada para o trabalho de recuperação da
nascente ou olho d’água. Essa definição deverá levar em
consideração as particularidades de cada terreno (geografia, presença de declives, tipo de vegetação, criação de
animais na propriedade), além das condições da própria
nascente.
Todos os aspectos da propriedade devem ser descritos
em documento próprio referente àquela área. A partir
daí, elabora-se um cronograma de atividades que leva em
consideração as necessidades específicas de cada caso.
Esse cronograma deve prever:
Cacoal/RO, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

zz Ações necessárias de recuperação do solo para promover a reestruturação e restauração das funções
ecológicas das APPs;
zz Desassorear as minas, possibilitando o aumento dos
fluxos de água das nascentes;
zz Construção de curvas de nível e barragens para
alimentar com águas pluviais (aquelas provindas das
chuvas), os lençóis freáticos em terrenos assoreados,
o que promove sustentabilidade para as minas após o
trabalho de recuperação.

Com o cronograma pronto, deve-se reservar os materiais
necessários e agendar a realização do trabalho, cuja duração deve variar, em termos de dias e semanas, de acordo
com a complexidade de cada propriedade. Neste ponto
cabe reforçar a importância da participação das famílias
na etapa de trabalho com o solo – é fundamental para a
formação do vínculo que fará com que os proprietários
preservem a água e passem os ensinamentos para as próximas gerações.
Por fim, em termos do passo a passo da iniciativa, cabe
aos gestores, após a conclusão dos trabalhos de revitalização da nascente, descrever os resultados atingidos no
documento de controle das propriedades. Essa atividade
é importante para que possam realizar o monitoramento
semestral por meio de visitas aos locais e conversas com
os moradores.
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Metas, custos,
prazos e números
da iniciativa
A administração municipal de Cacoal informa que
os(as) gestores(as) interessados em reaplicar a iniciativa de revitalização das nascentes de água devem estar preparados para lidar com um orçamento
flutuante, que é impactado pelas condições de cada
propriedade. Segundo a gestão de Cacoal, “o modelo de planilha de orçamento é uma ferramenta de
apoio que pode ser utilizada tanto para a elaboração do orçamento do projeto quanto para a organização da memória de cálculo. Porém, observa-se
que cada propriedade contemplada com ações de
recuperação de solo e nascente possui suas particularidades, assim a planilha de orçamento deve ser
flexível”.
O gasto médio para a recuperação e proteção de
uma nascente, sem considerar os custos de mão de
obra, de acordo com a equipe de Cacoal, gira em torno de R$ 2.141,00. No entanto, as parcerias podem
contribuir significativamente para o abatimento dos
custos associados ao programa. Em um orçamento
de R$ 2.141,00, a administração de Cacoal estima ser
possível abater em torno de 65%, graças às parcerias com empresas da região.

De acordo com a administração local, a iniciativa Renascer
das Águas já atendeu, até janeiro de 2020, 50 propriedades
rurais, sendo que 29 já passaram pelo processo completo
de recuperação de nascente de água e solo, e outras 21 foram mapeadas, cadastradas e já contam com identificação
das técnicas de recuperação a serem utilizadas.
A prefeitura destaca que “com a execução deste projeto, a
maior parte dos resultados alcançados foi com relação à
sustentabilidade ambiental, com foco em recursos hídricos,
recuperação de APPs e mata ciliar. São resultados aparentemente intangíveis, mas ao mesmo tempo imensuráveis
por se tratar de relevante valor ambiental”.
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Lições aprendidas
A DESCUBRA O SEU PONTO DE PARTIDA

As ações serão estratégicas e darão melhores resultados se forem precedidas de um amplo mapeamento das
nascentes do Município, o qual deve levar em consideração as propriedades rurais em situação mais crítica
em termos de falta de água potável. É importante visitar
os locais com a equipe técnica, avaliar as condições do
terreno (fotos e vídeos são aliados importantes), ouvir
os moradores e envolvê-los no processo, deixando claro
a importância da participação deles para o sucesso da
empreitada.
Idealmente, a etapa de mapeamento das nascentes e
condições nas quais se encontram é que trará informações para que a administração municipal preveja custos,
avalie disponibilidade de orçamento e pessoal e estabeleça um cronograma de ação com prazos realistas.

CRIE MECANISMOS DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

É fundamental que as ações de recuperação das nascentes gerem conscientização ambiental nas famílias que
moram naquela propriedade. Dessa forma, os próprios
moradores poderão auxiliar na preservação das minas,
tomando as medidas necessárias para evitar o assoreamento dos cursos d’água. O reforço a esse aspecto da
iniciativa é importante porque moradores conscientes

acerca de suas responsabilidades ambientais poderão
ajudar significativamente no processo de monitoramente após a conclusão dos trabalhos iniciais de recuperação da nascente.
A gestão de Cacoal prevê monitoramento presencial a
cada seis meses nas propriedades atendidas com sucesso pela iniciativa. No entanto, o contato com os moradores pode – e deve – ser mais frequente, o que reforça o
comprometimento das famílias com a manutenção das
boas condições do solo e da água. Além disso, na monitoração, é necessário orientar a população sobre o uso
consciente dos recursos, preservando o equilíbrio ambiental.

INCLUA AS METAS NO SEU PLANO DE GOVERNO, ARTICULANDO-AS COM SEU ORÇAMENTO

Ao colocar em prática o Renascer das Águas, o Município de Cacoal retomou uma iniciativa criada em 2013
que, no entanto, não estava sendo executada de forma
ordenada e prioritária pelas gestões anteriores. A retomada, iniciada em 2017, primeiro ano da gestão, foi fruto
do entendimento de que a situação de escassez de água
demandava maior atenção às ações de recuperação.
Para garantir a continuidade da iniciativa, contudo, vale
ressaltar a importância da criação de legislações específicas de apoio, garantindo a destinação orçamentária e
promovendo outros mecanismos que evitem que outras
administrações interrompam as atividades.
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ARMAZENE INFORMAÇÕES

No caso de Cacoal é a Secretaria Municipal de Agricultura
que reúne todos os dados relativos à iniciativa. As informações são organizadas em uma tabela (formato Excel)
de acompanhamento do desenvolvimento das ações, listando as propriedades mapeadas e o status de execução
de cada obra, com espaços para observações e detalhes
específicos de cada caso. Centralizar as informações é
uma orientação importante para garantir agilidade e
eficiência ao trabalho, além de ser uma excelente ferramenta para que se possa monitorar o desenvolvimento
da iniciativa, fornecendo dados para avaliação e apontando possíveis correções.
Armazenar as fotos das propriedades também é uma
orientação importante para os gestores que planejam
implementar ações de recuperação de água e solo. Desde a etapa de mapeamento até a conclusão das obras,
deve-se fazer o registro fotográfico dos locais. Esse registro, é importante ressaltar, deve contar com coordenadas geográficas de localização, o que garante a precisão das informações a respeito das propriedades. Há
câmeras fotográficas e mesmo aplicativos de celular que
oferecem a opção de geolocalização das fotos. Recomenda-se que as fotos sejam armazenadas em nuvem na
internet, com cópia de segurança em disco rígido.
Segundo Jorge Murer, “a gestão deve ter um cuidado especial com o armazenamento das informações, garantindo que estão corretas e, principalmente, atualizadas.
Cada passo de execução das tarefas deve ser documen-

tado para garantir que haverá um histórico preciso, até
para, posteriormente, prestar contas para a população”.
Diante do exposto, a ação terá maior possibilidade de
dar certo se:
1. Envolver o maior número de pessoas da comunidade:
o poder público – prefeitura, legislativo e judiciário -,
associações de bairro, a mídia, centros de pesquisa da
área do meio ambiente e instituições de ensino;
2. Houver clareza de propósitos. É fundamental que
todos os engajados no projeto saibam precisamente
aonde se quer chegar;
3. O(a) gestor(a) e sua equipe estiverem diretamente
envolvidos no desenvolvimento do projeto;
4. O problema for corretamente diagnosticado em
relação ao seu Município, considerando-se todas as
particularidades de sua região;
5. As etapas de execução do projeto forem minuciosamente planejadas;
6. O monitoramento de cada etapa for correto, considerando cada função e o desempenho de cada medida
em interação, ou seja, seu papel na estrutura integral
da iniciativa;
7. Forem levadas em conta as mudanças consideradas
necessárias. Por exemplo: capacitar profissionais e
encontrar parceiros para a recuperação das nascentes;
8. Forem monitorados assertivamente os resultados;
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9. Os(as) gestores(as) entenderem a importância de
promover condições para que as famílias da zona rural
possam seguir vivendo em suas propriedades;
10. Você estiver imbuído deste princípio: a sustentabilidade ambiental não é uma questão de escolha, mas de
necessidade.

COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO

Dar publicidade para as ações é uma boa maneira de angariar apoio e cooperação dos munícipes. Neste sentido,
vale fazer uso da publicação de fotos e vídeos em redes
sociais, como Facebook, WhatsApp e Instagram, para que
os avanços promovidos pela recuperação das nascentes
fiquem evidentes.
A iniciativa Renascer das Águas – Mina de Produção passou a contar com amplo apoio da população rural quando as pessoas puderam ver as imagens e vídeos de cada
propriedade que era recuperada. Dessa forma, é importante envolver a equipe de Comunicação Social da prefeitura para acompanhar os trabalhos e mostrar à população o andamento das ações.
Além disso, a gestão de Cacoal também presta contas e
divulga a iniciativa nos seguintes contextos:
zz Nas audiências públicas, que são realizadas quadrimestralmente;
zz Em reuniões dos Conselhos de Agricultura e Meio
Ambiente;

zz Palestras do coordenador Jorge Murer em instituições
de ensino, empresas e eventos;
zz Encontros nos âmbitos estadual e municipal, com
participação dos agentes de Desenvolvimento Alyne
Matuda e Itamar Neris;
zz Matérias jornalísticas na imprensa local.
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Fique ligado
Colocar em prática ações de recuperação e preservação
ambiental não pode ser visto como uma tarefa secundária
ou de menor importância. A conscientização a respeito da
prioridade que precisa ser dada para esse tipo de medida
é fundamental para que os Municípios liderem atividades
fundamentais para a manutenção da vida no planeta, como
o combate ao desmatamento e o cuidado com a água.
Os custos para implementar medidas como as descritas
neste guia são relativamente baixos, especialmente na
comparação com outras despesas recorrentes de uma
administração municipal. No entanto, compete aos gestores o trabalho de conscientizar – as próprias equipes
e os munícipes – sobre a importância de ações de cunho
ambiental tanto para a melhoria do ambiente quanto para
a garantia de qualidade de vida para a população.
Dessa forma, o sucesso de iniciativas desse tipo está diretamente relacionado ao grau de comprometimendo do(a)
gestor(a), especialmente no momento de propor o projeto
e defender sua relevância. Esse comprometimento será fundamental para angariar parceiros e mobilizar a população,
essenciais não só para a viabilização do programa, mas,
principalmente, para a continuidade das ações a longo prazo.
O monitoramento ativo das áreas recuperadas e a divulgação periódica dos resultados, com foco especial nos ganhos em termos de qualidade de vida dos moradores, são

cruciais para o sucesso da iniciativa.
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