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Oficina de Planejamento 
 

PROJETO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA A 
GESTÃO DA ÁGUA 

NÚCLEO OESTE 
2011 / 2012 

 
 

Concórdia / SC, 14 e 15 de Outubro de 2013 
 
 

INTRODUÇÃO 

Este documento descreve as reflexões ocorridas durante a “Oficina de Planejamento do 

Projeto de Tecnologias Sociais para a Gestão da Água (TSGA) - Núcleo Oeste”, 

realizada nas dependências da Embrapa Suínos e Aves, na cidade de Concórdia / SC, 

nos dias 14 e 15 de outubro de 2013.  

A oficina foi aberta pelo Coordenador do Núcleo Oeste do Projeto TSGA - Dr. Claudio 

Rocha de Miranda e pelo Chefe-Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa 

Suínos e Aves - Dr. Gerson Neudi Scheuermann. Destacaram a importância do Projeto 

para o território e o apoio da Embrapa para a sua realização na região oeste.  

Participaram do evento, coordenadores do Projeto TSGA Estadual e do Núcleo Oeste, 

técnicos ligados às instituições parceiras e interessados na execução do Projeto TSGA. O 

Encontro foi coordenado pelo moderador Sérgio Cordioli, que orientou o processo de 

construção participativa desenvolvido durante a oficina.  
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OBJETIVOS DO ENCONTRO 

O objetivo geral da oficina foi de orientar as ações do Projeto TSGA para a segunda fase, 

identificando os esforços do Núcleo Oeste para o alcance das metas globais propostas. 
 

Os objetivos específicos da oficina foram: 

 Nivelar informações sobre os resultados da I Fase do TSGA; 

 Definir as ações estratégicas do Núcleo Oeste para 2014 / 2015; 

 Construir o plano de trabalho 2014 / 2015. 

 Organizar o processo de gestão do TSGA no Núcleo Oeste; 

 

PROGRAMAÇÃO DA OFICINA 

A programação desenvolvida nos dois dias da oficina foi a seguinte: 

 

Dia 14.10 

13:30 – Abertura e boas-vindas aos participantes. 

14:00 – Balanço da I fase do Projeto TSGA – avanços e fragilidades. 

15:00 – Mapa estratégico do Projeto TSGA para o Núcleo Oeste fase II; 

16:00 – Intervalo 

16:30 – Visão de futuro 

18:30 – Encerramento do I dia 
 

Dia 15.10 

08:30 – Construção de entendimentos conceituais 

10:00 – Intervalo. 

11:00 – Trabalho de grupos – Plano de ações estratégicas para 2014 / 2015 

12:00 – Intervalo 

13:30 – Apresentação e discussão dos resultados 

16:00 – Avaliação e encerramento da oficina 
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PROCESSO METODOLÓGICO 
 

Além dos instrumentos básicos de planejamento, a oficina será orientada pelos princípios 

do enfoque participativo / construção conjunta, com ênfase no intercâmbio de 

experiências, tendo como ferramenta metodológica a visualização, a problematização, o 

trabalho em pequenos grupos, sinalizando para a construção coletiva de propostas, 

contando com o apoio de um moderador externo ao Projeto TSGA. 

O Enfoque Participativo reúne técnicas e instrumentos que facilitam o processo de debate 

e de intercâmbio de experiências. Este enfoque melhora a dinâmica, devendo também, 

tornar mais transparente e democrático os processos de reflexão, decisão, ação e 

avaliação, contribuindo para aumentar a capacitação, a organização e a 

responsabilização dos envolvidos.  

O processo de planejamento foi orientado pelos quatro objetivos estratégicos do Projeto 

TSGA fase II, que dizem respeito ao Núcleo Oeste. Nesta oficina foi indicado o esforço / 

contribuição do Núcleo Oeste para o alcance dos objetivos e metas globais do Projeto. 

Adicionalmente trabalhou-se a questão da gestão e da governança do projeto no Núcleo 

Oeste. O objetivo 5 foi tratado como “Gestão do Projeto no Núcleo Oeste”, considerando 

que o CETRAGUA será desenvolvido na UFSC, em Florianópolis e não cabem ações 

diretas deste Núcleo, somente recomendações. 

Objetivo 01: Instalar e utilizar pedagogicamente unidades piloto de sistemas de produção 

agrícola familiar sustentável visando à implantação e disseminação de tecnologias sociais 

para o uso eficiente da água na rizicultura e suinocultura, com foco no manejo da 

irrigação, tratamento e valorização de dejetos de animais, e proteção dos mananciais 

superficiais e subterrâneos.  

Objetivo 02: Disseminar Tecnologias Sociais para o saneamento básico rural, através de 

unidades demonstrativas para captação, armazenamento e tratamento de água, 

esgotamento sanitário, e resíduos sólidos, nas comunidades de abrangência do projeto;  

Objetivo 03: Fortalecer as atividades formação, capacitação, incluindo atividades de EaD, 

em temas relacionados com o uso eficiente da água e preservação dos recursos hídricos, 

com prioridade para alunos do ensino fundamental (rede municipal e estadual) e corpo 

técnico das comunidades e organizações parceiras do TSGA.  

Objetivo 04: Educação ambiental visando a divulgação, mobilização, sensibilização, 

formação e capacitação para a gestão da água, com a participação de escolas, 

organizações políticas, sociais e privadas, bem como da mídia local e regional. 

Objetivo 05: Consolidar a implantação do CETRAGUA/CEPEMA da UFSC, em 

Florianópolis, através da implantação de plataformas pedagógicas e organização 

administrativa, bem como infraestrutura de equipamentos e mobiliários para 

representação do projeto nas regiões de sua abrangência.  

 



                                                                                            5 

  PLANEJAMENTO DO PROJETO TSGA 2014/2015 – NÚCLEO OESTE     CONCÓRDIA/SC       14 e 15.10.2013     

 Sérgio Cordioli  www.scordioli.com.br  sergio@scordioli.com.br  51. 3366.0444 / 8155.9746    Porto Alegre - RS  

BALANÇO DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO TSGA - FASE I 

Como primeira etapa da oficina, por meio de um debate aberto, foram coletadas as 

impressões / sentimentos dos participantes em relações aos resultados obtidos na I fase 

do Projeto TSGA. 
 

 

Quais foram às maiores conquistas do Projeto TSGA em sua I fase? 

 Possibilitou a mobilização das entidades afins à temática da água. 

 Divulgou as tecnologias existentes em eventos. 

 Foi um difusor de tecnologias sociais. 

 Possibilitou a implantação de cisternas em escolas, como efeito demonstrativo. 

 Foi um elemento provocador para o surgimento de novas tecnologias. 

 Viabilizou a mobilização social. 

 Deu destaque para o tema “água”. 

 Apoiou o fortalecimento institucional. 

 Incentivou a criação de instituições relacionadas. 

 Favoreceu a integração e a aproximação institucional. 

 Houve cooperação institucional. 

 Teve um “local sede” como referência, o que possibilitou visibilidade. 

 Foi possível identificar uma estrutura de gestão. 

 Possibilitou a capacitação e formação, desde o nível social até nível de mestrado. 

 Criou espaço para o surgimento de novos conhecimentos. 

 Deu visibilidade a conhecimentos já existentes. 

 Teve bons mecanismos de comunicação. 

 Foi positivo o formato do projeto em rede. 

 Positivo a conquista da Fase II. 

 Teve maior foco nas experiências e menos nos recursos. 

 Foi um processo de gestão transparente. 

 Não só falamos – estamos fazendo!. 

 Teve ênfase nas abordagens participativas. 

 Procurou não criar expectativas. 

 Deu-se a continuidade com outros projetos: Filó, TSGA fase II, ... 
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Quais foram as principais fragilidades do Projeto TSGA em sua I fase? 

 Teve dependência para com grupos voluntários. 

 Apresentou rotatividade de pessoas e instituições. 

 Foi difícil a gestão de recursos públicos, com pouca agilidade em relação às 

demandas. 

 Os objetivos do projeto não ficaram claros. 

 Pouco fortalecimento da rede. 

 Fraca visão de processo. 

 Teve fraca continuidade das ações. 

 Não foi feito uma avaliação final do projeto. 

 Faltou vincular ações com instituições regionais. 

 A personificação das ações foi superior à institucionalização. 

 Os acordos interinstitucionais iniciais não foram satisfatórios. 

 Perde-se a visão de longo prazo. 

 Faltaram critérios para selecionar parceiros e tecnologias. 

 Algumas tecnologias trabalhadas não tiveram manutenção e sustentabilidade. 

 Não houve a apropriação de algumas tecnologias pela sociedade. 

 Muitas tecnologias sociais viraram sucatas, sem sustentabilidade. 

 O empoderamento da comunidade não ocorreu adequadamente. 

 Longo intervalo entre a fase I e II. 

 Não consolidamos as unidades demonstrativas. 

 Não transformamos ações em políticas de governo. 

 Faltou definir algumas referências. 
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ESTRUTURA DO PROJETO TSGA FASE II 

A coordenação estadual relembrou-se a estrutura do Projeto. 
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VISÃO DE FUTURO 

Procurou-se criar foco para orientar as ações do Projeto TSGA por meio de uma reflexão 
sobre a situação desejada para tecnologias sociais e gestão da água, considerando um 
horizonte de 16 anos com referência. 
 

Como queremos ver o “projeto TSGA” em nosso território em 2030? 
 

1. Educação ambiental 
 Consolidação da cultura para preservação dos recursos naturais. 
 Escolas com política de educação ambiental implantada. 
 Presença da consciência de que o ser humano e natureza são elementos 

inseparáveis. 
 Educação ambiental inserida nos indivíduos e não somente no “cumprir leis”. 
 O bom uso dos bens da natureza e justeza na sua distribuição 
 Que todos os cidadãos de concórdia sintam-se parte das águas do nosso território. 
 Ter o Parque Estadual Fritz Plaumann como polo de referência em geração de 

conhecimentos. 
 

2. Tecnologias sociais internalizadas 
 Tratando a água de forma equilibrada, com proteção de nascentes, usando modelo 

Caxambu (Rural). 
 Tecnologias para armazenamento de água implantadas. 
 Atender a necessidade da polução. 
 Propriedades com gestão da água para consumo humano e animal. 
 Adequação das propriedades em cumprimento às leis. 

 

3. Visão sistêmica do uso da água  
 Visão adequada / sustentável do uso da água. 
 Água com qualidade e quantidade. 
 Gestão responsável do uso da água. 
 TSGA deve contribuir ou abrir a discussão sobre o tratamento do esgoto rural / 

urbano. 
 

4. Monitoramento ambiental público 
 Informações ambientais em tempo real. 
 Monitoramento total das bacias – plano de manejo. 

 

5. Política pública setorial 
 Plano de gestão ambiental estruturado, de forma coletiva e participativa. 
 Políticas públicas responsáveis para o setor das águas. 
 O pagamento por serviços ambientais sendo uma realidade. 

 

6. Governança regional 
 Fortalecer a governança regional. 
 Dar continuidade as ações, independente do projeto acabar em dois anos. 
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ENTENDIMENTO DO CONCEITO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS 

Iniciou-se o segundo dia com uma reflexão sobre o entendimento / conceito de 

Tecnologias Sociais. Complementarmente, resgatou-se os conceitos propostos pelo 

projeto TSGA. 

 

O que devemos entender por Tecnologias Sociais? 

1. Envolve metodologias e tecnologias – produtos e processos. Podem envolver 

processos de criação, desenvolvimento, difusão, capacitação, etc. 

2. Tem como características a simplicidade, efetividade e viabilidade, orientadas para 

gerar renda e oportunidades de trabalho para os produtores rurais. 

3. A sustentabilidade, processos de construção coletiva e o atendimento de 

necessidades reais dos produtores são alguns de seus princípios orientadores. 

4. Tem como pressupostos a transformação social; o processo de aprendizagem; o 

empoderamento e apropriação pelos grupos sociais e provocar processos de 

mudança e de transformação. 
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PLANO DE TRABALHO 2014 – 2015 

Como o apoio de três grupos de trabalho construiu-se o plano de trabalho para ser 
executado ao logo dos próximos dois anos, envolvendo seus cinco objetivos e a gestão 
do Núcleo Oeste. 
 

Quais são os maiores desafios do Projeto TSGA para 2014 / 2015? 
 

Objetivo 01: Instalar e utilizar pedagogicamente unidades piloto de sistemas de produção 

agrícola familiar sustentável visando à implantação e disseminação de tecnologias sociais 

para o uso eficiente da água na rizicultura e suinocultura, com foco no manejo da irrigação, 

tratamento e valorização de dejetos de animais, e proteção dos mananciais superficiais e 

subterrâneos.  

O que fazer? Como realizar? Coordenação Até quando? Metas 

1. Monitorar, 
participativamente, 
a qualidade da 
água, nascentes e 
rios. 

 Elaborar plano de 
amostragem / coleta de 
dados / amostra para 
análise do Rio Queimados 
e efluente Cruzeiro. 

Embrapa 
Alexandre 

Dez 2014 

Uma bacia 
em Chapecó 
e uma em 
Concórdia 

 Selecionar uma 
comunidade para análise 
de nascentes em Chapecó.  

Epagri 
Adriana 

  

2. Desenvolver 
tecnologias sociais 
para conservar e 
preservar a água 
na propriedade. 

 Desenvolver tecnologia 
para proteger nascentes. 

Ecopef 
Rafael 

Dez 2015 
5 
propriedades 

 Desenvolver tecnologia 
para recuperar a mata 
ciliar. 

 Realizar o mapeamento 
das nascentes, isolar o 
local e fazer o plantio de 
árvores. 

PM Chapecó 
Samuel 

3. Desenvolver 
tecnologias sociais 
para armazenar 
água. 

 Desenvolver tecnologias 
para aproveitar água da 
chuva. 

UFFS 
Chapecó 
Márcio Dez 2014 

4 unidades 
escolas e 
propriedades, 
em 
Concórdia e 
Chapecó 

 Desenvolver metodologia 
para o manejo e bom uso 
da água. 

 Construir cisternas ACCS 
Grigollo 

4. Realizar a 
análise ambiental, 
social e econômica 
da região focada. 

 Desenvolver metodologia 
e realizar entrevistas. 

Embrapa 
Miranda 

 

Epagri 
Verona 

Dez 2014  

5. Realizar o 
levantamento 
histórico de 
tecnologias 
sociais. 

 Pesquisar em 
universidades e instituições 
relacionadas, fazendo uso 
da internet e presencial. 

Embrapa 
Tierla 

Dez 2014 
Banco de 
dados 
montado 

6. Orientar as 
abordagens 
pedagógicas 
utilizadas. 

 Reunir grupo de 
discussão para ajustar o 
processo pedagógico para 
cada caso. 

Coordenador 
de ação. 
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Objetivo 02: Disseminar Tecnologias Sociais para o saneamento básico rural, 
através de unidades demonstrativas para captação, armazenamento e tratamento 
de água, esgotamento sanitário, e resíduos sólidos, nas comunidades de 
abrangência do projeto. 
 

O que fazer? Como realizar? Coordenação Até quando? Metas 

1. Divulgar as 
tecnologias sociais 
trabalhadas pelo 
TSGA. 

 Realizar dias de campo e 
visitas. 

Embrapa 
Tierla 

Dez 2014 

Realizar: 
1 seminário 
1 dia de 
campo 
1 visita 
1 
capacitação 

 Organizar seminários.  

 Assegurar a produção de 
ferramentas de 
comunicação. 

 Promover a capacitação 
para a doação das 
tecnologias. 

2. Recompor 
estrutura de gestão 
para o saneamento 
ambiental rural.  

 Articular um grupo de 
técnicos para a gestão. 

Embrapa 
Miranda 

Dez 2015 
Comitê 
reorganizado 

 Reorganizar as forças 
institucionais para gerir o 
saneamento ambiental 
rural. 

 Adequar ações ao novo 
código ambiental. 

 

 

Objetivo 03: Fortalecer as atividades formação, capacitação, incluindo atividades de 

EaD, em temas relacionados com o uso eficiente da água e preservação dos 

recursos hídricos, com prioridade para alunos do ensino fundamental (rede 

municipal e estadual) e corpo técnico das comunidades e organizações parceiras 

do TSGA.  

O que fazer? Como realizar? Coordenação Até quando? Metas 

1. Articular 
programa de cursos 
via Pronatec. 

 Negociar parcerias com 
instituições de ensino. 

Embrapa Dez 2014 2 parcerias 

 Construir plataforma de 
EaD. 

Epagri / 

Consagro 
Dez 2015 

1 plataforma 
2 cursos 

2. Fazer uso das 
mídias sociais. 

 Promover o resgate da 
história ambiental das 
comunidades. 

TSGA e 
parceiros 

Dez 2014 

1 produção 

 Realizar concurso de 
fotografias e desenhos. 

2 Concursos 

 Utilizar as redes sociais 
para divulgar o projeto. 
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Objetivo 04: Educação ambiental visando a divulgação, mobilização, sensibilização, 

formação e capacitação para a gestão da água, com a participação de escolas, 

organizações políticas, sociais e privadas, bem como da mídia local e regional. 

O que fazer? Como realizar? Coordenação Até quando? Metas 

1. Promover a 
capacitação da 
sociedade. 

 Organizar seminário no 
dia mundial da água 

UnC 
Dez 2014 e 

2015 
2 seminários 

 Realizar cursos sobre 
economia da experiência. 

UnC / CDA Dez 2014  

 Realizar encontros com 
grupos já organizados. 

Embrapa  
Epagri  
EEBFB 

IFC 
Ecopef 

Dez 2014 e 
2015 

 

 Realizar capacitação das 
comunidades priorizadas 
no TSGA I. 

Embrapa 

 

 Envolver a SMEd, SEEd, 
Escola Socioambiental de 
Piratuba, Planalto, EEB 
Deodoro, Sede Brum, 
Entorno PFP.. 

 Capacitar para o sistema 
de informações 
geográficas. 

2. Desenvolver 
vertente formativa: 
desconstruir / 
desfragmentar – 
ação / reflexão / 
ação – capacitação 
integrada à gestão 
do TSGA. 

 Promover o intercâmbio 
de metodologias em 
educação ambiental. 

UnC Mar 2014 1 projeto 

 Divulgar material 
produzido por experiências 
na região. 

 Construção do projeto 
politico pedagógico para a 
educação ambiental. 
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Objetivo 05: Consolidar a implantação do CETRAGUA/CEPEMA da UFSC, em 

Florianópolis, através da implantação de plataformas pedagógicas e organização 

administrativa, bem como infraestrutura de equipamentos e mobiliários para 

representação do projeto nas regiões de sua abrangência.  

O que fazer? Como realizar? Coordenação Até quando? Metas 

1. Enfatizar mais os 
processos de 
mudanças e menos 
as estruturas. 

 Fortalecer processos 
participativos / construção 
conjunta. 

UFSC 
Sérgio 
Valéria 

Dez 2014 

 

 Organizar estrutura com 
capilaridade, envolvendo 
núcleos. 

  

 Assegurar que a 
construção do centro seja 
derivada de uma 
construção conjunta. 

 

 Orientar o processo para 
um novo modelo de gestão 
inovadora. 

 

 
 
Objetivo complementar 1: Organizar a estrutura de gestão do TSGA no Núcleo Oeste. 

O que fazer? Como realizar? Coordenação Até quando? Metas 

1. Centrar as ações 
na bacia 
hidrográfica do Rio 
Queimados. 

 Explora organizações e 
experiências já existentes. 

Embrapa 
Miranda 

2014  

2. Centrar atuação 
em ações coletivas. 

 Envolver Ecopef, Comitê 
Queimados, Avipe, UnC, 
Prefeituras, Comitê 
Lambari, Outros Comitês, 
ONGs, Grupo Herança 
Viva, UFFS, Epagri... 
 

Grupo Gestor 

2014  

3. Estabelecer 
parcerias com 
grupos já 
organizados. 

 Articular agricultores de 
base familiar e ecológica. 

2014  

4. Organizar Fóruns 
das águas. 

 Iniciar por Chapecó e 
Concórdia 
 

2014  

5. Organizar 
coordenação e 
grupos gestor de 
apoio à gestão. 

 Coordenação: Embrapa e  
 

2014 

 

 Grupo gestor: dar 
continuidade ao Grupo do 
Projeto Filó e acrescentar 
mais entidades afins. 
 

 

 Realizar reunião mensal 
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 Objetivo complementar 2: Organizar a estrutura / modelo de governança do TSGA no 

Núcleo Oeste. 

O que fazer? Como realizar? Coordenação Até quando? Metas 

1. Construir modelo 
de governança para 
o processo. 

 Recuperar modelos de 
governança da fase I. UFSC 

Embrapa 
Valéria 
Sérgio  

Miranda 

2014 

 

 Identificar instrumentos / 
atores que devem ser 
integrados. 

 

 Iniciar estrutura para a 
gestão das águas de SC. 

 

2. Organizar o 
processo de 
comunicação do 
projeto TSGA. 

 Assegurar mecanismos 
de comunicação interna e 
externa. 

UFSC 
Embrapa 
Valéria 
Sérgio  

Miranda 

2014 

 

 Designar uma pessoa 
para coordenar a 
comunicação do projeto no 
Núcleo Oeste. 
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O coordenador Claudio fazendo um resumo geral do projeto 
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AVALIAÇÃO FINAL DA OFICINA 
Concluiu-se a oficina com a avaliação da mesma, realizada de forma espontânea. 
 

Como avaliamos a nossa oficina? 
 

 Importante a presença de uma moderação imparcial, prática que deveria ser 

multiplicada para as outras áreas do projeto. 

 Metodologia produtiva e eficiente. 

 O planejamento foi participativo. 

 Importante o trabalho em rede, que possibilitou mais alegria e produtividade. 

 Positivo o fortalecimento das iniciativas já existentes. 

 Possibilidade de conhecer todo o Estado. 

 Agradecidos pela acolhida. 

 O grupo saiu alinhado. 

 Feliz em ver a escola enquanto processo de aprendizagem. 

 O contato físico foi muito importante, possibilitou o “olho no olho”. 

 Temos grupos já empoderados e com uma caminhada. 

 O projeto está mais claro para mim. 

 Sinto-me parte do TSGA, com uma melhor compreensão. 

 Rendeu muito para o espaço de tempo existente. 

 Estamos ai para colaborar. 

 É um desafio novo. 

 Ajudou no desenho do projeto. 

 Houve nivelamento de expectativas. 

 Assim, podemos colaborar melhor. 

 Reconhecemo-nos no projeto. 

 Vamos dar o máximo de esforço. 

 Vamos ter muito trabalho. 

 Rendeu muito debate e propostas para o curto tempo. 

 Oficina muito objetiva. 

 Que os projetos tenham um momento como este. 

 Momento de motivação e comprometimento. 

 Oportunidade de se reconhecer e aprender.  

 Muito satisfeito. 

 Seria bom saber o que acontece em outras regiões do projeto. 

 Sugerir um planejamento participativo nas diferentes regiões do projeto e um 

envolvendo todas as regiões. 
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PARTICIPANTES DA REUNIÃO  
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MODERADOR DA REUNIÃO 
 
 

 

 

Sérgio Cordioli 
Rua Manágua, 124 
Bairro Jardim Lindóia 
91050-300  Porto Alegre / RS 
Fone/Fax 51.3366.0444 / 8155.9746 
E-mail:cordioli@portoweb.com.br  sergio@scordioli.com.br  
Site: www.scordioli.com.br  

 

 

“Quando formo uma equipe, eu sempre procuro primeiro por pessoas que adoram ganhar. 
Se eu não consigo encontrar nenhuma deste tipo, eu procuro por pessoas que detestam 
perder.” 
H.Ross Perot 
 

 
Foi um enorme prazer conviver e aprender com todos nestes dois dias. 
Um grande abraço 
 
 
Sérgio Cordioli 
 

mailto:www.cordioli@portoweb.com.br
mailto:sergio@scordioli.com.br
http://www.scordioli.com.br/

