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RESUMO – Este trabalho tem como objetivo avaliar o processo de planejamento ambiental em 

áreas semiáridas, precisamente em Jatobá, Petrolândia, Floresta, Itacuruba e Belém do São 

Francisco, municípios do submédio do rio São Francisco, na região Itaparica no nordeste do Brasil. 

Buscando apresentar o estado da arte sobre planejamento ambiental, tendo como objeto de estudo o 

projeto Interplay among multiple uses of water reservoirs via innovative coupling of substance 

cycles in aquatic and terrestrial ecosystems (INNOVATE), visa aplicar a gestão integrada das 

bacias hidrográficas e suas interfaces de desenvolvimento por meio de subprojetos coordenados por 

pesquisadores alemães e brasileiros, a fim de desenvolver cenários para uso sustentável da água e 

do solo. Para estimativa da viabilidade do projeto e suas intervenções no meio, atores e elementos, 

aplicou-se a metodologia análise de constelação, aliada aos conceitos da interdisciplinaridade. 

Dessa forma, foi avaliada a constelação Gestão da Terra, interpretando-se as relações entre os 

elementos (naturais, técnicos, signos e atores), cujas informações foram analisadas no resultado da 

pesquisa. A partir do levantamento teórico efetuado e dos dados obtidos, observou-se que a 

metodologia é válida mediante a complexidade do projeto, porém as relações que se desenvolvem 

baseada na dinâmica dos elementos requerem maior aprofundamento. 
 

ABSTRACT – This study aims evaluate the process of environmental planning in semiarid areas, 

in Jatobá, Petrolândia, Floresta Itacuruba and Belém do São Francisco, municipalities of the 

Itaparica region in northeastern Brazil at the São Francisco River. The objective is to present the 

state of the art of environmental planning, taking as example the interdisciplinary process of the 

research project  INNOVATE (Interplay among multiple the uses of water reservoirs via innovative 

coupling of substance cycles in Aquatic and Terrestrial Ecosystems). The project aims implement 

the integrated management basins river and their interfaces development through coordinated 

subprojects by German and Brazilian researchers in order to develop scenarios for a sustainable use 

of water and soil. To estimate the feasibility of the project technical and environmental 

interventions, actors and elements, were applied the methodology of the constellation analysis, as 

concept of interdisciplinarity. Evaluated the Land Management Constellation, interpreting the 

relationships between the elements (natural, technical, signs and actors), whose data were analyzed 

in the results of this study. From the theoretical study carried out and the data obtained, was 

observed the methodology is valid upon the complexity of the project, but the relationships that 

were developed based on dynamic elements and require further elaboration. 
 

Palavras-chave – Planejamento ambiental, análise de constelação, reservatório de Itaparica, 

interdisciplinaridade. 
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A preocupação mundial quanto à preservação dos recursos naturais e ambientais, buscando uma 

correlação direta com a conjuntura econômica e financeira, fez com que venham sendo 

desenvolvidos estudos voltados à identificação das principais causas e consequências da depleção 

do meio ambiente, assim como pesquisas objetivando a busca de alternativas para resolução de 

problemas trazidos pela degradação. Para Sampaio (1994), Torrico (1994) e Alier (1998) este 

processo é considerado uma problemática mundial em todos os meios (urbano e rural), através, 

sobretudo, da pressão que a produção e a população exercem sobre os bens e serviços gerados pela 

utilização dos recursos naturais.  

Regiões semiáridas estão presentes em diversos pontos do nosso planeta e por razões históricas 

concentram grandes contingentes populacionais e de pobreza no mundo. São mais de um milhão de 

pessoas vivendo em terras secas e utilizando sistemas produtivos de baixo nível tecnológico e sem 

recursos financeiros (El-Deir, 2013). Os estudos de Sobral et al. (2013) indicam que atualmente, em 

termos percentuais, a porção semiárida do Nordeste do Brasil representa 53,3% de seu território. 

Este local tem como uma de suas características principais o bioma Caatinga, e também chuvas 

escassas e irregulares, com precipitações médias anuais inferiores a 800 milímetros ( Ministério da 

Integração, 2005). 

Diante deste cenário, a utilização dos recursos naturais do semiárido, especialmente relacionado 

à importância da água requer planejamento e gerenciamento de maneira que atenda as demandas em 

suas relações de uso múltiplo. Além deste fato, conforme corrobora Biondi (2006) “a atual situação 

das águas de alguns reservatórios no Nordeste brasileiro demostra a necessidade de laboração de 

planos de ordenamento e a elaboração de um plano mais efetivo”. 

   Situado na porção centro-oriental do submédio do São Francisco, semiárido do Nordeste do 

Brasil, o reservatório de Itaparica possui desde a sua construção em 1986, a utilização múltipla da 

água. A vocação da região é nitidamente rural com predominância deste recurso para a agricultura 

irrigada, praticada pelos projetos implantados na borda do reservatório (MAIA et al., 2010). 

Investigando este panorama, experiências recentes apontam que a atuação interinstitucional, de 

cooperação internacional, em um cenário de problemas complexos, poucos recursos e instabilidade, 

estimula novas lógicas de atuação, que permitem sobrepujar as restrições e aperfeiçoar as ações que 

visam, em um primeiro momento, ao desenvolvimento local e, como consequência, à melhoria de 

vida das comunidades e do meio ambiente, a releitura de seus significados e o entendimento do 

desempenho das instituições que nela direta ou indiretamente atuam. 

O projeto INNOVATE - Interplay among uses of water reservoirs via innovative coupling of 

susbstance cycles in aquatic and terrestrial ecosystems- oriundo de um programa de pesquisa entre 

Brasil e Alemanha, visa aplicar a gestão integrada das bacias hidrográficas e suas interfaces para o 

alcance do desenvolvimento sustentável da região. Objetiva desenvolver cenários para uso 
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sustentável da água e do solo, associados à produção de energia em regiões semiáridas, visando 

redução do processo de eutrofização em reservatórios e os impactos das mudanças climáticas. 

Considerando a dimensão e a estrutura do projeto, foi utilizada a metodologia análise de 

constelação [Schön et  al. (2007)], que no estado da arte do planejamento ambiental constitui-se em 

uma ferramenta eficaz no que se refere a diagnóstico, conhecimento e intervenção dos locais onde o 

projeto atinge e, com a utilização da interdisciplinaridade dos atores envolvidos (pessoas e 

instituições), buscam objetivamente dialogar e efetivar melhorias nas relações institucionais, além 

da equidade entre homem e meio ambiente. 

Devido à complexidade do projeto, que inclui mais de 100 pesquisadores da Alemanha e do 

Brasil, orientando-se em vários subprojetos com objetivos diferenciados e concatenados a um 

objetivo geral, o trabalho se justifica em demonstrar como estão estabelecidas estas relações, tendo 

a possibilidade de analisar os resultados de suas interações através da interdisciplinaridade, 

interinstitucionalidade e cooperação internacional. 

Por essa razão, essa pesquisa empenhou-se em apresentar tal metodologia como importante 

recurso de avaliação das relações construídas intencionalmente e subjetivamente, relacionando os 

elementos na elaboração das constelações para constituição de melhorias das ações que o projeto 

propõe, por meio de ferramentas do planejamento estratégico e ambiental, na qual instituições e 

participantes discutem e negociam a melhor forma de entender as conexões que dela representam e 

da qual fazem parte. 

2. METODOLOGIA 

Considerando o estudo em questão, adotou-se a coleta de dados primários com observação 

semiestruturada durante a realização da Oficina de Trabalho para construção e validação da 

constelação do Projeto INNOVATE; identificação e análise dos diferentes elementos constituintes 

da constelação, bem como as diversas interpretações e/ou contribuições por parte dos integrantes de 

cada grupo da oficina de trabalho, por meio de observação passiva e registro fotográfico; distinção 

dos diferentes elementos: naturais, técnicos, sistemas/signos e atores (participantes) das propostas 

de constelações do projeto, seguida por análise e sistematização de dados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise de constelação 

É um conceito interdisciplinar ligado e projetado para estudos de tecnologia, sustentabilidade e 

inovação, utilizando-se de metodologia analítica na sua aplicação. Neste estudo, uma constelação é 

composta de 4 elementos (Figura 1) que são diferenciados pelos Participantes (instituições); 

Elementos Técnicos (objetos técnicos, equipamentos, estruturas); Símbolos (normas, leis, ações 

políticas e sociais) e Elementos Naturais (ar, água, paisagens) que estão inter-relacionados, cujas 

características principais estão no fato de que pode e deve ser analisada a partir de diversas 
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perspectivas, com o objetivo de responder a suas demandas e heterogeneidades a qual está inserida. 

Tais elementos formam grupos coesos que são característicos de muitos problemas percebidos 

como urgente nas ciências e na vida cotidiana [Schön et al. (2004)].  

 

 
Figura 1: Elementos de uma análise de constelação 

Fonte: AdaptadoTechnische Universität Berlin – Zentrun Technik und Gesellschaft (2014) 

             

             

             

        

Ainda, segundo a autora, esta metodologia se divide em quatro etapas (mapeamento, 

descrição, caracterização e análise). No entanto, não são de fato consecutivas, mas interativa e 

interligada aos processos, podendo ser executada ser executadas várias vezes, em sucessão ou em 

paralelo, porque a descrição empírica, reconstrução e interpretação dos fatos estão juntas. Um 

aspecto importante da abordagem é que ela permite assumir diferentes perspectivas sobre a 

constelação para “iluminar” o problema com o auxílio de diferentes disciplinas, entre os distintos 

níveis da constelação. Tais elementos podem ser dispostos graficamente (Figura 2) de acordo com a 

sua posição na constelação sobre e em relação à questão, dependendo se eles são centrais ou 

periféricos, conforme sua proximidade ou distância de outros elementos.  

 

Figura 2: Exemplo de uma sistemática de análise de constelação 

Fonte: INNOVATE, 2013 

EMBRAPA 
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Na etapa seguinte, as relações entre os elementos são investigados e trabalhados, sendo 

observados se estes elementos que afetam de alguma forma, são dependentes uns dos outros, agem 

em conjunto ou enfrentam um ao outro. Esta pode ser representada pela imagem global das relações 

entre os elementos (Quadro 1) da estrutura global da constelação. Ohlhorst (2009) indica que os 

elementos estão relacionados uns com os outros, de modo que tal arranjo forma a estrutura da 

constelação. Para a natureza desta, a compreensão deste arcabouço e sua lógica, é necessária que as 

relações entre os elementos sejam esclarecidas. 

 

 
Quadro 1: Relações e representações gráficas da análise de constelação 

Fonte: AdaptadoTechnische Universität Berlin – Zentrun Technik und Gesellschaft (2014) 

 

Por fim, podem eventualmente ser fornecida a subconstelação e elementos particularmente 

característicos ou relações com títulos ou nomes. Em geral, as correlações somente após algum 

debate, geram certa claridade sobre a relação, conseguida graficamente.  

Esta representação é por sua vez a base para novas questões, fazendo com que tal descrição do 

cenário fique de forma compreensível, fornecendo impulso para novas respostas, que nas 

observações de Meister et al. (2005) indicam que “o mapeamento de heterogeneidade pode ser 

combinado com um mapa mais concentrado de toda a situação” e de acordo com Rodorff et al 

(2013)], “reunidas e organizadas visualmente  de acordo com contribuem para apoiar um 

entendimento comum e visual sobre a pesquisa em questão.” 

 

3.2 Aplicação da metodologia na oficina de trabalho 

Relação Símbolo 
 

Elementos interligados 
 

          

Direcionada: dois ou mais elementos conectados             
Incompatível: dois ou mais elementos são mutuamente 

incompatíveis 
 

 

Conflituosa: um item expressa ou age intencionalmente contra um ou 

mais elementos, podendo ocorrer contradições na relação e 

acarretando  clivagens  sociais. 
 

 

 

Resistência: de característica passiva, não explícita, indicando 

resistência contra uma expectativa ou atribuição de outros elementos. 

 

 
 

Recorrente: dois itens são inter-relacionados, mutuamente 

intensificados. 
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A visualização da constelação (Figura 3) mostra a complexidade das diferentes relações 

entres os elementos e os atores, relações essas que são importantes para integrar os processos 

de desenvolvimento da região.  

 

Figura 3: Elaboração da constelação Gestão da Terra 

Fonte: Rodorff  et al, 2013 

 

Conforme exposto na Figura1, os elementos verdes que representam o meio ambiente foram 

pouco inseridos na constelação. Por outro lado, os conflitos identificados foram maiores entre as 

propriedades da terra, na saúde-pela contaminação dos agrotóxicos - e os resíduos sólidos. Não 

ficaram esclarecidas as ligações entre a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) e as 

instalações técnicas do bombeamento, da operação e da manutenção, assim também como a ligação 

existente entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), tal como o espaço da terra. Ainda, diante da formação 

do painel, podemos elencar as ressalvas: 

 Elementos naturais em resistência com os elementos técnicos: nesse cenário as relações são 

constantemente divergentes, pois se verifica que alguns instrumentos de regularização 

muitas vezes dificultam a aplicação de mecanismos de desenvolvimento, utilização e 

proteção do meio físico para atendimento a diversos atores e instituições, ou seja, a demanda 

de um se contrapõe ao interesse do outro, gerando dai o conflito, explicitado inclusive, nesta 

constelação. Ainda, o desconhecimento das técnicas utilizadas inviabiliza o 

desenvolvimento local dos atores, gerando resistência para sua aplicabilidade. 
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 A predominância de atores, representada na constelação em forma retangular de coloração 

amarela, permite indicar a pressão antrópica no território, aumentando as relações de 

conflito devido a interesses múltiplos referentes aos usos da água. 

 Algumas relações de incompatibilidade (a exemplo da Companhia Pernambucana de 

Saneamento (COMPESA) – Pagamento de água – e a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI)) identificadas na constelação, podem não possuir este caráter, pois envolvem 

recursos legalmente protegidos e em princípios, relacionados, quando devidamente 

direcionados. 

 Predomínio de relação conflituosa entre os signos, indicando ausência de interligação com 

as leis. 

 Considerando a magnitude do território, observou-se a pouca relação dos elementos naturais 

com os demais elementos (técnicos, símbolos e atores), indicando dificuldade de relação e 

de identificação. 

 Pouco evidenciada a relação dos elementos técnicos com os participantes; 

  Organização & Métodos (O&M) subutilizado na constelação. Considerada um conjunto de 

técnicas muito utilizada no planejamento, para auxiliar na clarificação das relações, além de 

aprimorar os métodos de trabalho, agilizar a execução das atividades, gerenciar processos e 

solucionar problemas, poderia ter sido mais explorada no desenvolvimento deste painel, 

ficando relegada aos elementos mais próximos. 

 As relações de posse da terra, representadas pelos Quilombolas, Pankararus, Filhos da terra 

são evidenciadas somente com estes elementos não se inter-relacionando com os demais 

elementos naturais. Ainda é corroborado conflito com o INCRA e o IBAMA. 

 

4. CONSIDERAÇÕES 

A lógica proposta pelo projeto INNOVATE impacta no rompimento com modelos atuais de 

planejamento e coordenação de iniciativas que visam ao bem-estar social, e de abordagem dos 

problemas complexos em espaços territoriais, considerando que a inter-relação de iniciativas tem 

maior potencial para apontar soluções que a implementação de iniciativas isoladas e desvencilhadas 

umas das outras.  

Nesse contexto, procurando atender ao objetivo desse trabalho que foi avaliar o processo de 

planejamento ambiental em áreas semiáridas, pode se dizer que considerando complexidade do 

projeto e dos subprojetos desenvolvidos em diversas áreas do local de estudo, preliminarmente, esta 

tem sido uma ferramenta de avaliação para intervenção dos participantes e dos demais elementos 

(técnicos, naturais, símbolos), pois permite visualizar sob várias perspectivas, a disposição destes no 

cenário que se propõe intervir.  
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Ainda esta técnica, como instrumento do planejamento ambiental permite atender as suas 

premissas, uma vez que se utiliza dos elementos de maneira integradora, sistemática, multiopcional 

e probabilística, características intrínsecas da análise de constelação. Observa-se que a iniciativa 

dissemina práticas que convergem à sustentabilidade, que há melhoria na relação entre os 

beneficiários e os recursos naturais disponíveis, e entendimento nas relações sociais existentes no 

local, em especial o desenvolvimento de cenários para uso sustentável da água e do solo em regiões 

semiáridas, propósito principal do projeto. 
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