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Resumo - O presente artigo apresenta propostas, estratégias e metodologias desenvolvidas pelo 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Jiquiriçá (CIVJ) - no Estado da Bahia e voltadas para a gestão 

participativa e integrada da bacia do rio Jiquiriçá, que vem enfrentando crescente desgaste dos seus 

recursos naturais.   

 O foco central do trabalho do CIVJ é o o Desenvolvimento Sustentável da Bacia, com o 

planejamento e a implementação de programas e projetos de recuperação ambiental e melhoria da 

qualidade de vida na região, a partir do conhecimento e da ação sobre a realidade local nos seus 

diferentes aspectos  sejam eles físicos, político – institucionais, sócio - econômicos, históricos e 

culturais, tendo como eixo central os recursos hídricos. Daí a importância estratégica de um sistema 

de informação, cujos dados organizados e integrados facilitam o processo de tomada de decisão.   

A mobilização social com a participação ativa da comunidade no planejamento e 

implementação da gestão integrada da bacia é o objetivo constante na metodologia ora proposta. 

Isto explica a criação de Fóruns Locais de Usuários da Água e do Desenvolvimento e pressupõe 

programas e oficinas de educação ambiental, visando à formação e ampliação das lideranças locais, 

transformando-os em gestores ambientais. 

 

 

Abstract - The present article relates proposals, strategies and methodologies of integrated and 

Participatory Water Resources management developed by  the  Consórcio Intermunicipal do Vale 

do Jiquiriçá (CIVJ) –  Bahia State - Brazil, for the River Basin of Jiquiriçá. Jiquiriçá 's River Basin 

has been facing degradation of its natural resources, which motivated the creation of CIVJ, in 

1993.The main objective of  CIVJ is to reach the Sustainable Regional Development planning and 

introducing programs of environmental recovering and projects of life quality improvement. The 
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Water Resources Management proposed considers the different aspects, such as social, economical, 

political and technical issues. That is why an organizated and integrated information system is 

strategic important.  

The social mobilization requires environmental education programs in order to improve the 

capacity of the local leaderships to deal with environment issues, transforming them in 

environmental managers. 

 

 

Palavras Chaves: Gestão Participativa de Recursos hídricos, Educação Ambiental e Sistema de 

Informação.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As preocupações com o desgaste crescente dos recursos naturais na Bacia Hidrográfica do 

Rio Jiquiriçá, localizada no Recôncavo Sul do Estado da Bahia, motivaram a criação, em 1993, do 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Jiquiriçá (CIVJ). Trata-se de uma entidade privada sem 

fins lucrativos, que tem como objetivo central o Desenvolvimento Sustentável da referida Bacia, 

apoiado num modelo de gestão participativa, centrado nos recursos hídricos, fator básico de 

sustentação da qualidade de vida da população e, praticamente, de todas as atividades econômicas 

locais e regionais. 

A gestão dos recursos hídricos da bacia é pensada e trabalhada considerando 5 (cinco) eixos 

temáticos (meio natural, social, político institucional, economia e infraestrutura) articulados e 

integrados; sem perder de vista o entendimento de que tais aspectos constituem peculiaridades 

locais, exigindo descentralização técnica e participação ativa da comunidade no seu 

desenvolvimento. 

De fato, o envolvimento da população e das administrações dos municípios e sua inserção no 

programa de desenvolvimento ambiental da bacia constituem o pressuposto básico na metodologia 

desenvolvida pelo CIVJ. Isto fica evidenciado na proposta de implantação de unidades de 

mobilização social em cada município, os chamados Fóruns Locais de Usuários da Água, e na 

experiência adquirida com os trabalho já realizados na região, principalmente, no campo da 

educação ambiental. 

A abordagem participativa como estratégia de ação é considerada fundamental, pois a gestão 

ambiental é um processo de mediação de interesses e conflitos entre atores sociais que atuam sobre 

o meio ambiente. Promover o desenvolvimento regional de forma participativa pode significar 



 

 

custos operacionais maiores e cronogramas mais prolongados, face às dificuldades que surgem 

quando se tem que buscar instrumentos técnicos, material específico, pessoal capacitado e motivar a 

comunidade das áreas urbanas e rurais e de diferentes segmentos sociais. 

Contudo, tem-se a certeza que os resultados serão mais efetivos pelo elevado grau de 

integração com a cultura da região, a sólida base para a tomada de decisões, a sustentação do 

diálogo e respeito às diferenças individuais, o equilíbrio face às demandas e aos conflitos nos 

diversos níveis de atuação institucional e, finalmente, a contribuição de forma significativa para a 

formação, educação e capacitação da população local. 

A estrutura metodológica proposta pelo CIVJ destaca também a importância de um sistema de 

informação implementado, com a organização e o processamento de uma detalhada base de dados, 

como ponto de partida para a gestão eficaz e racional de seus recursos hídricos. 

 

Figura 1 – Cinco Eixos Temáticos 



 

 

A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JIQUIRIÇÁ - BAHIA  

 

Aspectos físicos, políticos e sócio-econômicos 

 

O rio Jiquiriçá faz parte da Bacia Hidrográfica do Recôncavo Sul, localizada na região centro 

leste do Estado da Bahia e delimitada pelas coordenadas geográficas 12º 30’ e 14º 15’ de latitude 

sul e 38º 45’ e 40º 25’ de longitude oeste, fazendo limites, ao norte e a oeste, com a bacia do Rio 

Paraguaçu, ao sul com a bacia do Rio de Contas e, a leste, com o Oceano Atlântico (Gov. Estado da 

Bahia, 1995). São 25 municípios pertencentes à Bacia hidrográfica do rio Jiquiriçá, que ocupa uma 

área de 6.900 km2, equivalente a 39,6% da área total da Bacia Hidrográfica do Recôncavo Sul. 

O rio Jiquiriçá atravessa 4 (quatro) grandes complexos fitoecológicos, cada um deles com 

características climáticas diversificadas. 

• A caatinga está presente na região de clima semi-árido, quente, com temperatura média 

anual superior a 18o C, distribuição pluviométrica irregular, sendo encontrado nas regiões 

norte e noroeste da bacia (Alto Jiquiriçá), exceto nas áreas de planalto, com altitudes 

superiores a 900 metros. Esta área, em que a maioria dos cursos d’água é intermitente e 

de caráter torrencial, encontra-se bastante descaracterizada pela ação antrópica, 

destacando-se indícios de um processo de desertificação. 

• A Floresta Estacional  (decidual e semidecidual) está situada no Médio Jiquiriçá, na 

faixa de transição entre os climas subúmidos e semi-árido, caracterizada por duas 

estações bem definidas: uma chuvosa e outra seca. 

• A Floresta Ombrófila Densa está presente no Baixo Jiquiriçá, numa região de clima 

tropical quente e úmido, sem estação seca. Trata-se de uma área muito modificada pela 

intervenção humana, com poucos remanescentes da Mata Atlântica. 

• Formações Pioneiras – Estuário do Jiquiriçá -  situado em região de clima tropical 

quente e úmido, sem estação seca, e caracterizado pela predominância de espécies 

Arbórea e Arbustiva  e de Manguezais.    

 Figura 2 – Mapa de Localização 



 

 

Dentre as principais atividades econômicas desenvolvidas na área da bacia, é predominante a 

atividade agrícola: as culturas permanentes como café nas áreas do planalto, a fruticultura e a 

horticultura desenvolvidas em todo o Vale do Jiquiriçá, onde predominam pequenos e médios 

estabelecimentos agrícolas. A pecuária extensiva é uma atividade desenvolvida em toda a região. A 

participação do comércio e indústria na economia é limitada. 

A agricultura tradicional praticada de maneira artesanal, predomina na maior parte da bacia, e 

está voltada para os cultivos de subsistência, com mão de obra predominantemente familiar. 

Geralmente é praticada de forma itinerante, onde se faz o desmatamento da área a ser cultivada e a 

queima da vegetação existente. 

A agricultura moderna com utilização intensiva e indiscriminada de fertilizantes químicos e 

defensivos agrícolas desenvolve-se no trecho superior da bacia (Alto Jiquiriçá), onde predomina o 

cultivo de maracujá, tomate e café. 

As atividades pecuárias apesar de disseminadas em todos os municípios do Vale do Jiquiriçá, 

concentram -se mais na região noroeste (semi-árido), onde as pastagens são normalmente utilizadas 

de forma extensiva. A produtividade é baixa e seu uso é descontínuo ou alterado, muitas vezes 

combinado com a pastagem cultivada. 

A região apresenta alto potencial turístico, destacando-se o Médio Jiquiriçá, sobretudo pelo 

turismo rural, ecoturismo, turismo de aventura e turismo de eventos (festas juninas).   

Figura 3 – Os  Quatro Complexos Fitoecológicos 
Encontrados na Bacia  



 

 

Os impactos ambientais na bacia do rio jiquiriçá 

 

A Bacia do rio Jiquiriçá vem sofrendo impactos ambientais causados pela utilização de 

processos agropecuários inadequados e pelos assentamentos urbanos, alterando as características do 

solo, vegetação, fauna, cursos d’água da região.  

Nas áreas onde se desenvolve a agricultura tradicional, os efeitos negativos residem nos 

constantes desmatamentos e na exposição dos solos por tempo mais longo às intempéries, 

sujeitando-os à erosão.  

No Alto Jiquiriçá, onde se pratica a agricultura moderna, os impactos são representados pela 

manipulação mecanizada dos solos, técnicas inadequadas de irrigação e utilização intensiva dos 

fertilizantes e agrotóxicos que promovem a erosão das áreas descobertas, assoreamento dos cursos 

d’água, empobrecimento do solo, alteração dos micro-climas e alterações da qualidade das águas. 

Os impactos causados ao meio ambiente da região (flora, fauna e solo) decorrem, ainda, da   

pecuária e da prática do desmatamento predatório, seguido de queimadas, constante ao longo da 

bacia. 

Em muitos trechos, o rio Jiquiriçá e alguns de seus afluentes apresentam sérios problemas de 

qualidade da água decorrente das elevadas cargas poluentes recebidas das cidades que atravessam, 

sendo também depositário de resíduos sólidos provenientes das atividades urbanas e rurais, tais 

como aqueles provenientes de matadouros e subprodutos de lavouras, principalmente, café.  

A maioria dos municípios consorciados capta água diretamente dos mananciais da bacia  e 

utilizam a rede de drenagem pluvial para lançarem seus esgotos sem tratamento. Apenas 6 (seis) 

municípios, com maior densidade populacional e onde o problema é mais grave, já têm projetos 

para  o sistema de esgotamento sanitário, em execução. A fossa séptica é uma solução adotada em 

boa parte da região, embora o seu mau uso e a falta de manutenção têm poluído os cursos d’água.  

 A disposição inadequada dos resíduos sólidos ocorre em todos os municípios da bacia, seja 

sobre o solo, às margens do rio ou seu descarte diretamente nos mananciais. Essa prática contribui 

para alterações significativas na qualidade das águas e obstrução das ações de escoamento dos 

cursos d’água. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO PARTICIPATIVA: IMPLANTAÇÃO DOS FÓRUNS 

DOS USUÁRIOS DA ÁGUA E DESENVOLVIMENTO DA  BACIA DO RIO JIQUIRIÇÁ 

 

A proposta de implantação dos Fóruns dos Usuários da Água e Desenvolvimento da Bacia do 

Rio Jiquiriçá faz parte de uma estratégia de gestão descentralizada, integrada e participativa na 

região. 

 

Figura 4 – Rede de Informação Participativa através dos Fóruns 



 

 

           Os Fóruns foram pensados como unidades de mobilização da população local para o 

desenvolvimento de ações coordenadas, pautadas nos princípios básicos da sustentabilidade 

ecológica, econômica, social e política.  

A instalação destes Fóruns em cada município da bacia está apoiada nas diretrizes das 

Políticas Públicas deste setor que prevêem uma representação da população na gestão dos recursos 

hídricos. Os Fóruns se justificam enquanto instâncias concebidas para proporcionar o envolvimento 

criativo, dinâmico, cooperativo, capacitador da população e, em última análise, contribuir para 

incrementar os níveis de compreensão critica da realidade e funcionar como espaço de convivência 

social, fortalecendo os vínculos entre seus componentes. Através dos Fóruns, busca-se despertar na 

população a construção de valores sociais, aquisição de conhecimento, atitudes e habilidades 

práticas, estimulando o comportamento cooperativo, a capacitação e construindo ou reforçando 

vocações locais. 

 A relação do CIVJ com os Fóruns de Usuários da Água e Desenvolvimento pressupõe uma 

assessoria técnica, cuja proposta tem como ponto de partida a implantação de um sistema de 

informação dos Recursos Hídricos da Bacia do Jiquiriçá. No papel de facilitador e articulador, o 

objetivo do CIVJ é desencadear uma participação efetiva da comunidade através de um processo 

educativo que envolve sua conscientização, organização social e capacitação da população. 

 

A PROPOSTA DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DENTRO DO MODELO DE 

GESTÃO PARTICIPATIVA   PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JIQUIRIÇÁ  

 

O planejamento e a implantação da gestão dos recursos hídricos na região exigem o 

desenvolvimento de um sistema de informação atualizado e unificado para: 

• subsidiar as ações de gerenciamento da oferta de água (critérios para outorga de direitos de 

uso e base de cálculo para aplicação da cobrança), 

• permitir que os usuários (atuais e potenciais) dos recursos hídricos tenham informações 

sobre a bacia, possibilitando a atualização contínua do diagnóstico, enquanto suporte 

técnico para as ações do Plano Diretor e acompanhamento de seu desempenho, 

• aprimorar o conhecimento dos processos ambientais inter-relacionados e prestar 

informações qualificadas aos usuários da água.  

O sistema de informação a ser implantado na bacia deverá contemplar os 5 (cinco) Eixos 

Temáticos trabalhados na metodologia do CIVJ (figura 1), agregando além dos dados relacionados 

aos recursos naturais, informações sobre infraestrutura, sócio-culturais e político-institucionais, 

dentro de uma visão de gestão integrada e eficaz para a região. O acesso a estas informações evitará 

ações superpostas no que se refere à análise dos recursos hídricos e sistematizará a comunicação 



 

 

entre os diversos  produtores e usuários de informação, uniformizando a linguagem das diversas 

fontes.  

O processo de operacionalização do sistema de informação proposto prevê a mobilização 

social, com o envolvimento dos agentes locais da bacia (prefeitos e seus técnicos, agricultores, 

associações de moradores, etc) e sua participação ativa na escolha das temáticas que serão tratadas 

no sistema, na elaboração de um diagnóstico preliminar local, na definição de objetivos, planos de 

ação para a região, além de indicadores referenciais a serem analisados. Estes atores sociais são 

formadores de opinião e têm um bom conhecimento de seu território e das suas problemáticas.  

DADOS DA POPULAÇÃO DE 14 À 60 ANOS ENTRE HOMENS E MULHERES
POPULAÇÃO ANALFABETA APROXIMADA POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS TOTAL HOMENS MULHERES POSSÍVEIS ANALFABETOS

Amargosa 17277 8256 9021 7774
Brajões 8689 4324 4347 3910
Cravolândia 2626 1299 1327 1182
Elísio medrado 4334 2119 2215 1950
Iaçu 14721 7373 7348 6624
Irajuba 3590 1876 1714 1616
Itaquara 3963 2066 1897 1783
Itatim 6531 3209 3322 2939
Itiruçu 7749 3838 3911 3487
Jaguaquara 23490 11548 11942 10571
Jaguaripe 7598 3865 3733 3419
Jiquiriça 7449 3806 3643 3352
Lafaiete Coltinho 2963 1586 1377 1333
Laje 10977 5611 5366 4940
Lajedo do Tabocal 4919 2554 2365 2214
Maracás 17555 8932 8623 7900
Milagres 6717 3016 3701 3023
Mutuípe 11328 5598 5730 5098
Nova Itarana 3354 1709 1645 1509
Planaltino 4271 2271 2000 1422
Santa Inês 5876 2827 3049 2644
Santa Terezinha 4680 2385 2295 2106
S. Miguel das Matas 5676 2849 2827 2554
Ubaíra 16127 8211 7916 7257
Valença 43977 21580 22397 19790

TOTAL 246467 122726 123741 110897+/- 13

Banco de Dados

Base cartográfica

Mapas temáticos

Projetos e material de divulgação 

Figura 5 - Sistema de Informação Participativo 



 

 

         O elemento chave deste sistema de informação será o monitoramento contínuo e padronizado 

dos dados do meio físico, biótico e antrópico da região e das variáveis relevantes para a análise 

quantitativa e qualitativa das águas de superfície e subterrâneas da Bacia. 

A rede de monitoramento possibilitará o conhecimento continuado e atualizado da situação 

dos recursos hídricos. Sua prática proporcionará o acompanhamento e o controle das 

disponibilidades hídricas, as intervenções rápidas em momentos críticos (ocorrência de forte 

estiagem, intensificação da poluição em um curso d’água), permitindo a adoção de medidas 

preventivas e/ou mitigadoras no curto prazo.  

 

 

METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA E ARTICIPATIVA 

NA REGIÃO 

 

A metodologia proposta pelo CIVJ para implantação da Gestão Integrada e Participativa 

na Bacia compreende 6 (seis) etapas, interdependentes e trabalhadas, muitas vezes, de forma 

superposta:  

1ª etapa – fase já concluída de levantamento dos dados secundários e a elaboração de um 

diagnóstico sucinto e preliminar dos meios físico, biótico e antrópico, com a identificação dos 

impactos ambientais observados na região, além de uma pesquisa, junto ao governo do Estado, dos 

projetos e programas planejados e/ou em execução na área, de forma a otimizar esforços e custos.   

2ª etapa – ações prévias já iniciadas de mobilização social para o planejamento participativo, 

com a implantação de programas e projetos de educação ambiental e de comunicação, realização de 

oficinas e campanhas educativas, para culminar com a implantação dos Fóruns Locais de Usuários 

da Água e do Desenvolvimento e elaboração de Diagnósticos Participativos. O objetivo é também 

realizar visitas técnicas, com coleta de informações e subsídios para a elaboração dos Planos 

Diretores de Desenvolvimento dos Municípios e da Região, buscando parcerias, identificando 

lideranças comunitárias para responder aos argumentos técnicos, considerando, os contextos sócio – 

econômicos, históricos e culturais de cada município. 

3ª etapa – a identificação, manipulação, processamento e padronização das informações 

coletadas através de um adequado sistema participativo de gestão da informação para assegurar que 

as decisões se baseiem cada vez mais em dados consistentes e facilmente compreensíveis, 

disponíveis e melhor divulgados para a população. Os objetivos são, dentre outros, estruturar e 

operacionalizar um banco de dados, ter uma base cartográfica, o georeferenciamento das  

informações, e, em última instância, o pleno conhecimento da realidade local para a 

elaboração e implantação dos Planos Diretores dos Municípios e o Regional.  



 

 

4ª etapa - retorno aos municípios com propostas e recomendações constantes do Plano 

Diretor dos Municípios e da Bacia, discutindo e definindo procedimentos e metas para a melhoria 

da qualidade ambiental da bacia; para o planejamento físico e territorial em áreas urbanas e rurais, 

para o desenvolvimento econômico, considerando os diferentes setores da economia e o potencial 

vocacional da região; para o desenvolvimento social (emprego, educação, saúde, habitação, cultura, 

segurança)e para o sistema institucional (administração, câmaras municipais, criação de conselhos, 

legislação, normas, etc.).  

5ª etapa - avaliação dos resultados alcançados, com as proposições dos Planos Diretores, 

ajustados às demandas locais, gradativamente identificadas em todas as fases deste processo, além 

da implementação de políticas públicas de saúde e educação, com projetos de erradicação do 

analfabetismo adulto, incentivo à leitura, qualificação da mão de obra e plano regional de saúde. 

 6ª etapa – a implantação da Gestão Integrada da Bacia, com a consolidação dos Planos 

Diretores de Desenvolvimento Municipais e o Regional, através da implementação de programas de 

recuperação e melhoria da qualidade ambiental, além da criação do Comitê de Usuários e da 

Agência da Água.  

O processo de mobilização social está presente em todas as fases da metodologia ora 

apresentada, considerando o (a):  

1. Fortalecimento das estruturas organizacionais, incluindo as estruturas educacionais e de 

saúde: diretores, médicos, professores, agentes, enfermeiros e estudantes que, 

concretamente, se transformarão em difusores e multiplicadores das idéias e questões 

colocadas em discussão nos Fóruns. 

2. Troca e construção de conhecimentos básicos junto a representantes locais e ampla 

divulgação dos encontros em linguagem técnica e respectiva "tradução" para termos mais 

usados no cotidiano da comunidade, bem como, desenhos, fotos, figuras, mapas, plantas 

ampliadas, maquetes, croquis, cartilhas. Em suma, informação acessível e compreensível, 

que possa ser entendida e transmitida de forma mais ampla, facilitando a sensibilização 

dos participantes. 

3. Consolidação dos Planos Diretores Municipais, do Plano de Desenvolvimento Regional e, 

conseqüentemente, do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriçá, todos 

compreensíveis e assimilados pela comunidade, enquanto forma de mobilização social, 

podendo ser transformados, de forma participativa, em livros didáticos (cartilhas), 

utilizando imagens criadas pelos próprios moradores locais, além de colagens e desenhos 

também feitos por eles. 

 

 



 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO PARA A MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

A mobilização social requer atividades de educação ambiental (Quintas,1998), com o objetivo 

de conseguir que indivíduos e coletividades compreendam a natureza complexa do ambiente em 

que vivem, adquiram conhecimentos, valores éticos, comportamentos, habilidades práticas, aptidões 

e, com isso, participem de forma consciente na solução dos problemas ambientais, sendo 

provocados a exercitar a sua responsabilidade, conquistando espaços e participação nas decisões. 

(Dias, 1998).  

Entre os projetos já realizados pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Jiquiriçá – CIVJ, 

foram realizadas duas Oficinas, em 1995, oportunidade em que foram identificadas lideranças em 

10 municípios da região. Trata-se de uma abordagem experimental, baseada na prática e didática 

multiplicativa, que procura transformar professores em gestores ambientais e esses gestores em 

agentes de saúde, líderes comunitários, educadores ambientais, segundo uma metodologia 

processual. A finalidade é promover uma visão crítica da problemática ambiental da região, entre 

suas lideranças, através de uma percepção integrada dos meios físico, biótico e antrópico e garantir 

a formação, capacitação e a ampliação destas lideranças, formadoras de opinião, e viabilizar ações 

que serão identificadas pelos agentes/professores/líderes comunitários no exercício de suas funções 

sociais. 

A estruturação do programa de educação ambiental envolve ações na esfera da educação 

formal, não formal e da comunicação educativa, que se interligam em diversos momentos e 

necessariamente se complementam. Isto pressupõe uma educação ambiental para todos os níveis, 

nos seus mais diversos segmentos, sem esquecer os altos índices de analfabetismo. A população é 

de aproximadamente 461.957 habitantes e um índice de analfabetismo que oscila entre 45 e 48%, o 

que indica que entre uma população de 14 a 60 anos (246.467 habitantes) existem mais de 110.000 

analfabetos, presentes na região. 

Na linha de ação formal, a educação ambiental é exercida como atividade escolar, em que o 

conhecimento da temática ambiental é abordado de modo sistemático, com enfoque multi e 

interdisciplinar, com a mobilização e capacitação dos professores da zona rural e urbana, no pré, 

primeiro e segundo graus. A atuação nas escolas será, em parte, de responsabilidade do núcleo de 

cada município. Na zona urbana, cada escola ou conjunto de escolas se organizará para desenvolver 

um programa anual de educação ambiental que envolva atividades pedagógicas no cotidiano da sala 

de aula e atividades escolares trimestrais que integrem os diversos elementos da escola, incluindo os 

pais, com distribuição de guias e cartilhas para os jovens e adultos e ampliação do acervo de 

bibliotecas.  



 

 

Quanto à linha de ação não formal, são envolvidos os diversos setores sociais, sendo 

entendida como um processo educativo, caracterizado pela flexibilidade de métodos e conteúdos. O 

fato de ser praticada em diversos espaços da vida social, não impede que tenha objetivos, 

metodologias e periodicidade claramente definidos. É menos estruturada que a formal, embora rica 

em parcerias. Trata-se de uma proposta, que visa sensibilizar a comunidade para as questões 

ambientais, incluindo-as nas discussões  de cada grupo social da região e de toda a população. Os 

cursos de capacitação ambiental envolvem lideranças comunitárias (identificadas nas oficinas já 

realizadas); políticos, vereadores, secretários de saúde e de educação, agentes comunitários; 

profissionais da área de educação que se interessem pelo tema e novas lideranças. O programa de 

educação deverá ser organizado por município, com a constituição de um núcleo de coordenação, 

no período de um ano. Os integrantes dos núcleos participarão, inicialmente de seminários de 

abertura, implantação do programa e de um curso de formação básica. Neste curso se trabalhará 

com os conceitos relacionados à questão ambiental, definidos a depender do grupo social para o 

qual eles se destinam, uma vez que a dinâmica das atividades deverá ser determinada a partir da 

realidade de cada um dos grupos sociais presentes na região. Em cada município será realizado, no 

1º ano, curso para formação de gestores com, no mínimo, uma turma de 50 multiplicadores, tendo 

como produto, a elaboração de um plano de ação. Os multiplicadores/gestores desenvolverão um 

conjunto de 10 ações programadas e previstas no plano elaborado, o que corresponderá a, pelo 

menos, uma ação ao mês. Estas ações vão das mais simples às mais complexas e enfatizarão 

inicialmente informações e provocação do interesse e, gradualmente, conhecimento, 

conscientização e compromisso, resultando em cidadania. 

Portanto, o conhecimento regional integrado dos municípios da bacia facilitará e fomentará 

ações também no sentido social e econômico, além do ambiental, viabilizando o Desenvolvimento 

Sustentável e atingindo nossa grande meta, que é a melhoria da qualidade de vida da população do 

Vale do Jiquiriçá. 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

O Vale do Jiquriçá, no Recôncavo Sul do Estado da Bahia, enfrenta a crescente degradação de 

seus recursos naturais, e em particular do próprio rio, espinha dorsal para qualquer programa de 

desenvolvimento sustentável da região. 

A gestão eficaz dos recursos hídricos da bacia exige esforços de coordenação multidisciplinar 

e intersetorial no sentido de conhecer as principais variáveis (físicas, sócio-econômicas, político- 

institucionais e culturais) que podem interferir e modificar tal realidade. Portanto, é indispensável  a 

manipulação, processamento, organização de uma ampla base de dados, dentro de um Sistema de 

Informação constantemente atualizado através de uma rede de monitoramento contínuo. 

No processo de tomada de decisão para o desenvolvimento ambiental da bacia é fundamental 

a participação ativa da comunidade como forma de garantir que as ações a serem desenvolvidas na 

região estejam de acordo com as suas reais necessidades de urgência e aplicabilidade, além de criar 

um comprometimento dos diferentes segmentos da sociedade local com as diretrizes definidas nos 

programas, planos e projetos para a bacia. 

Como os municípios da região são carentes de ordenamento participativo capaz de promover 

e sustentar o desenvolvimento regional, a proposta do CIVJ é provocar a mobilização social, 

inclusive com a implantação dos Fóruns Locais de Usuários da Água e a realização de  programas 

de educação ambiental nas linhas de ação formal e não formal.  
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