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RESUMO 
 

Baseando-se num estilo de vida alternativo e de baixo impacto ambiental, indo na 

contramão da sociedade consumista atual, as ecovilas e os ecocentros sociais surgem 

como uma busca por comunidades intencionais voltadas para o desenvolvimento 

sustentável. Este trabalho objetivou a avaliação das características do saneamento 

ambiental do Ecocentro Social Vila dos Sonhos, localizado no município de Santana do 

Deserto, Minas Gerais, visando fornecer diretrizes de sustentabilidade para a 

implementação do Ecocentro.  O trabalho foi realizado através de visitas a campo, 

geração de mapas temáticos com o Software ArcGis, medições de parâmetros da 

qualidade da água, medições de vazão e análises laboratoriais de potabilidade da água 

das nascentes. Os trabalhos de geoprocessamento resultaram em mapas temáticos 

diversos, destacando-se mapa topográfico da área, mapa de áreas de APP, mapa de 

remanescentes de mata atlântica. As análises da água servida atualmente no Ecocentro 

evidenciaram contaminação por coliformes. Os resultados obtidos indicam a 

necessidade da complementação da base de dados sobre a qualidade e a quantidade da 

água local visando a solução para o abastecimento do Ecocentro, o que contribuirá 

também para o futuro licenciamento do empreendimento. 
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ABSTRACT 
 

Based on an alternative lifestyle and low environmental impact, going against the grain 

of current consumerist society, the ecovillage and ecocenters emerge as a alternative for 

intentional communities aimed to the sustainable development. This work intends to 

evaluate the characteristics of the environmental sanitation of the Ecocentro Social Vila 

dos Sonhos, located in the municipality of Santana do Deserto/MG, aiming to provide 

sustainable guidelines for the implementation of the Ecocenter. The work was carried 

out through field visits, elaborate of the thematic maps with ArcGIS software, 

measurements of parameters of water quality and flow measurements and laboratory 

analyzes of drinking water from the springs. The geoprocessing works resulted in 

thematic maps, with focus on the topographic map of the area, thematic maps of APP 

and remaining atlantic forest maps (Mata Atlântica). The analysis of the water current 

served in the Ecocenter, showed contamination by coliforms. The results obtained 

indicates the need of complementation of the database about the quality and quantity of 

local water seeking a solution to the Ecocenter supply, which will also contribute for the 

future licensing of the project. 
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1. INTRODUÇÃO 

Grupos de nossa sociedade tem procurado viver de modo diferenciado em relação ao 

status quo predominante. São grupos que têm algum interesse ou valor em comum. 

Alguns grupos são formados para conviver em harmonia com a natureza, outros 

preocupados com a violência, outros com sustentabilidade ambiental, outros 

preocupados com excesso de consumo da sociedade, outros em função de uma crença, 

etc.  

Essa intenção impõe o assentamento de pessoas em áreas urbanas ou rurais que 

precisam estar preparadas para esse novo uso e ocupação. Uma questão prioritária 

nesses assentamentos é a questão do saneamento básico, em especial para as chamadas 

comunidades intencionais sustentáveis. O adjetivo sustentável nesse caso não se refere 

apenas ao viés ambiental, mas também ao socioeconômico representado pela qualidade 

de vida e pelo emprego e renda. Áreas de assentamento onde não existe uma política e 

ações de saneamento básico implicarão em doenças variadas, com todos seus malefícios 

inclusive a falta ao trabalho e a redução da renda. É fundamental que a questão do 

saneamento básico seja uma das primeiras preocupações dos idealizadores de novas 

comunidades intencionais. Destaca-se no âmbito do saneamento básico a questão da 

qualidade da água utilizada para consumo, questão que deve ser avaliada desde os 

primeiros dias do assentamento planejado. Outro ponto importante é a avaliação da 

disponibilidade hídrica local para atendimento das necessidades futuras do 

assentamento. 

Um desses assentamentos em estágio de implementação é o Ecocentro Social Vila dos 

Sonhos, no município de Santana do Deserto, Minas Gerais, constituindo-se em uma 

das ações da ONG Onda Solidária.  O objetivo deste Ecocentro é disponibilizar infra 

estrutura e pessoal voluntário qualificado para cursos e práticas sustentáveis no âmbito 

da educação ambiental e da sustentabilidade. Como uma das ferramentas será 

implementado uma mini vila olímpica no local para a prática de esportes. O público 

alvo serão crianças e adolescentes da região, inclusive de Juiz de Fora e em especial de 

Santana do Deserto. 
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Os trabalhos de implementação do Ecocentro Social Vila dos Sonhos iniciaram-se em 

2012 e atualmente estão sendo desenvolvidos estudos para o desenvolvimento de um 

projeto urbanístico e arquitetônico detalhado, estudos para recuperação de áreas 

degradadas pelos serviços de terraplenagem realizados no sitio, estudos para diagnóstico 

e proposição de soluções para o saneamento básico, entre outros estudos, todos com 

apoio da ONG Engenheiros Sem Fronteiras – Núcleo Juiz de Fora, através da 

participação de alunos e de professores da UFJF.  

Moram no local atualmente quatro pessoas. Por ocasião de algum mutirão ou evento 

educacional o número de pessoas que necessitam de água para o consumo humano 

chega a cerca de três centenas. A água utilizada por essa população é retirada de uma 

nascente localizada no sitio e conduzida por tubulações para o consumo. A qualidade 

dessa água atualmente é uma questão fundamental e uma das justificativas desse 

trabalho. Outra justificativa desse trabalho, e complementar a questão dos recursos 

hídricos, é a necessidade de avaliação da disponibilidade hídrica local visando o 

atendimento futuro da população máxima estimada para o local. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Contribuir para os estudos de avaliação da disponibilidade hídrica qualitativa e 

quantitativa da área de assentamento do Ecocentro Social Vila dos Sonhos, além de 

contribuir para o licenciamento ambiental futuro do empreendimento. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Caracterização da área de estudo; 

 Levantamento de dados hidrológicos; 

 Caracterização da qualidade das águas; 

 Caracterização quantitativa; 

 Proposição de Programa de Monitoramento hidrológico; 

 Levantamento de procedimentos de Licenciamento Ambiental. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Comunidades Intencionais 

Nós, seres humanos, evoluímos em comunidades. Cerca de 99% da nossa história como 

espécie transcorreu em pequenos bandos; grupos de 15 a 50 indivíduos ligados por 

relações de consanguinidade, de costumes ou de tradição. Nesses pequenos universos, 

cada um sabia tudo dos outros e os recursos eram partilhados numa 'economia da 

dádiva’. 

Ainda no início do século 19, estima-se que 97% da população mundial viviam dessa 

forma. Apenas a partir daí diversas mudanças sociais e econômicas levaram a um 

fenômeno diferente: a produção artificial de comunidades, as sociedades. 

Se nos basearmos numa análise de nossa trajetória histórica comum é fácil perceber que 

nosso instinto comunitário nos faz sentir, mesmo que inconscientemente, 

desconfortáveis participando de sociedades modernas tão atreladas ao individualismo, à 

competição e ao subjulgamento dos mais fracos, como os idosos e os mais pobres. 

O modelo inaugurado pelo capitalismo industrial teve como base a polarização 

produtiva, de mão-de-obra, de cultura, de insumos e de capital em torno, 

fundamentalmente, das grandes cidades. O campo, ou a pequena cidade, passou a ser 

regido pela dinâmica da vida metropolitana. 

Comunidades intencionais se diferenciam das sociedades e também das comunidades 

tradicionais devido à intenção de serem criadas por determinados grupos de indivíduos 

(KOZENY, 2000) Sua criação representa muitas vezes a “reação” a um desequilíbrio 

entre as necessidades das pessoas e a ordem social em que estão inseridas. 

Em termos gerais, e de forma simplificada, uma comunidade intencional nasce da 

necessidade de enfrentar uma situação desfavorável em conjunto. Um grupo com uma 

sintonia natural decorrente de laços comuns (religiosos ou afetivo-sociais), em geral, 

cria uma lógica de trabalho cooperativo, um estilo de vida similar e convive ou mora no 

mesmo espaço. 



5 

 

Para materializar essas intenções, as pessoas podem decidir viver juntas numa terra em 

área rural, em casas de subúrbio, num bairro urbano, e podem dividir uma única casa ou 

viver em um aglomerado de residências. Segundo Geoph Kozeny (1996), “comunidades 

intencionais” incluem uma ampla variação de grupos, incluindo “communes”, 

cooperativas estudantis, land co-ops, co-housing groups, monastérios, ashrams e 

fazendas coletivas. 

Apesar de filosofias e estilos de vida muito diversos, cada um desses grupos coloca em 

prioridade máxima o encorajamento do senso de comunidade. “Uma sensação de 

pertencimento e ajuda mútua que é incrivelmente difícil de encontrar na sociedade 

ocidental”. 

Kozeny (2000) nos traz exemplos de comunidades criadas intencionalmente ao longo da 

história. Os primeiros registros seriam dos ashrams budistas, iniciados por seguidores 

de Buda no séc. VI a.C para promover uma vida espiritual ordenada e produtiva. 

Kozeny (2000) menciona as comunidades essênias criadas nos desertos da Palestina, 

no século II a.C, que seguiam uma vida simples, não-violenta e com divisão constante 

de seus bens. 

No Renascimento, o movimento comunitário-espiritual europeu anabatista (1525), 

ganhou forma. É importante notar que não é uma busca apenas religiosa, o utopismo 

comunitário também serviria de tema a autores laicos como Thomas More e Francis 

Bacon (SANTOS JR., 2006). 

No século XIX, caminhou-se para a Revolução Industrial e uma cultura desprovida do 

sagrado. Respaldada pelo racionalismo de Descartes, ela aos poucos deu origem à 

práxis e ao pensamento científico-tecnológico, fundamentos para o proceder político- 

econômico da democracia, da indústria e do mercado. “Impõe-se uma ordem racional-

materialista, dinamizada pelo industrialismo capitalista, que procedeu artificializando 

territórios e automatizando as relações do ser humano consigo, com o outro e com o 

meio” (SANTOS JR., 2006). 

Essa dinâmica pode ter incentivado a criação de diversas experiências comunitárias no 

século XIX, especialmente nos Estados Unidos, conforme registro feito por KOZENY 
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(2000): New Harmony (1824 – 1828), Shakers (1774), Amana (1855), Oneida (1848-

1881), Brook Farm (1841-1847). 

Santos Jr (2006), aponta os quilombolas formados por negros fugidos da escravidão 

durante o período colonial brasileiro como autênticas comunidades intencionais, 

representando sua essência libertária. 

No início do século XX, o movimento sionista fez do comunitarismo uma ação política 

e aglutinou grande número de judeus em comunidades na Palestina, como retorno à 

“terra prometida”. Degania (1910) foi o primeiro kibbutz de Israel, apresentando um 

inovador modelo de economia - uma mistura de agricultura e indústria que continua 

ativo. 

Diversos outros movimentos poderiam ser mencionados nessa mesma época, como 

Mitraniketan, uma comunidade de educação não sectária e rural estabelecida na Índia 

em 1956; a comunidade cooperativa Yamagishi, fundada no Japão em 1957 e hoje em 

diversos países, inclusive Brasil; o movimento de Cohousing, originado na Dinamarca 

em 1964, congregando moradias privadas com áreas comuns e rotinas comunitárias. 

Nas décadas de 60/70 houve a formação das famosas comunidades Hippies. Elas eram 

resultado do clamor por mudanças de valores e atitudes, desprezo ao consumismo e 

valorização aos ideais visionários baseados em espiritualidade, vida simples, ativismo 

social. Incentivavam a busca de novos horizontes. “Muitos começaram a experimentar 

uma maior aproximação à natureza como volta a um lar perdido, a uma casa originária 

de onde haviam se exilado pela distância imposta pelo artificialismo tecnológico 

urbano/industrial”, (SANTOS JR., 1996). O autor cita uma dessas iniciativas, a 

comunidade urbana Magic, surgida em 1972, em Palo Alto na Califórnia. Conforme 

relato de seus membros: 

Como muitos de nossos iguais naquela época, nós vislumbrávamos talhar um 

pequeno nicho de sanidade naquela que nós considerávamos como uma crescente 

sociedade insana. Nós queríamos amizades sustentáveis e amorosas. Queríamos 

ganhar a vida tendo como base os valores humanos fundamentais. (SANTOS JR., 

1996) 
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De acordo com pesquisa de Kozeny (1996), a maioria dessas comunidades não durou 

nem cinco anos. Essa característica está relacionada ao comportamento apontado por 

Loureiro (1992), de que esses movimentos entre 1968 e 1973 apresentam em geral 

conteúdo romântico, de isolamento, de fuga, “considerando impossível a mudança da 

sociedade, cabendo como alternativa o afastamento para recantos em que se poderiam 

efetivar as formas adequadas de relacionamento”. Não havia busca por construir uma 

sociedade mais sustentável no longo prazo. 

3.1.1. Comunidades Intencionais Sustentáveis 

As comunidades intencionais sustentáveis são substancialmente diferentes das 

comunidades hippies. Mas entre elas há muito em comum. Ambas nasceram do 

movimento conhecido como contracultura, elaborado por Theodore Roszak em 1969, e 

de sua crítica à sociedade industrial e aos estilos de vida dela derivados. Tanto as 

comunidades hippies quanto as atuais sustentáveis buscam formas mais “simples” e 

orgânicas de se alimentar, de vestir, de se curar, de morar, uma forma de viver 

comunitária, mais integrada ao ambiente e às pessoas a sua volta (SANTOS JR., 1996). 

As comunidades intencionais sustentáveis de hoje se diferenciam principalmente pela 

preocupação ambiental e a viabilidade no longo prazo dessas comunidades, o que inclui 

propostas mais maduras sobre questões como a geração de renda e organização 

econômica e o trabalho articulado em redes. 

Trazem, assim, mais consistência às diversas experiências e práticas hippies. Estão 

conscientes das alterações climáticas e sabem que a crise ambiental tem sua origem 

também em aspectos a serem contestados na estrutura das sociedades industriais, e por 

isso, a questionam de forma mais profunda e concreta. 

No momento histórico de desenvolvimento das comunidades hippies, alguns 

movimentos mundiais já estavam discutindo os elementos do desenvolvimento que 

constituem a nossa sociedade moderna e de que forma provocariam o conflito ambiental 

que estamos vivendo hoje. Essa preocupação é revelada a partir de importantes 

encontros mundiais pra discutir a questão ambiental como a reunião do Clube de Roma, 

em 1972, que culminou na publicação de um relatório chamado “Os Limites do 
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Crescimento”. Seu conteúdo trazia uma previsão bastante pessimista do futuro da 

humanidade, caso as bases do modelo de exploração não fossem modificadas. 

Também em 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou em Estocolmo, 

Suécia, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. Nessa 

conferência foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA). 

A partir de 1973, um processo mais rigoroso nos contextos ideológico e político foi 

estimulado pela crise do petróleo e de energia no primeiro mundo capitalista. Verificou-

se, então, a necessidade de se repensar questões sobre o crescimento econômico e o 

desenvolvimento, o que abriu espaço para o nascimento dos conceitos da 

Sustentabilidade e do Desenvolvimento Sustentável (LOUREIRO, 1992). 

Foi, porém, a partir da publicação do Relatório “Nosso Futuro Comum” em 1987, 

também conhecido como Relatório Bruntland, que o termo passou a ser mundialmente 

conhecido. De acordo com ele, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de gerações futuras 

atenderem às suas próprias necessidades.  

Comunidades intencionais sustentáveis têm como uma de suas principais metas aplicar 

e educar sobre questões socioambientais, diferenciando-se da idéia de segregação das 

comunidades hippies. Segundo Kozeny (2000), as primeiras comunidades intencionais 

sustentáveis enfatizavam um estilo de vida menos agressivo ao meio ambiente e foram 

evoluções do modelo de co-housing que havia aparecido na Europa no inicio dos anos 

80. 

No cerne da sua razão de ser está o desejo de construir assentamentos humanos que 

impactem muito menos a Terra e promovam um estilo de vida verde, com um forte 

impulso por maior auto-suficiência comunitária. 

Buscam reduzir a necessidade de combustíveis fósseis, constroem com materiais locais 

e reaproveitados e fazem uso de tecnologias ecológicas para o aquecimento, eletricidade 

e sistemas de água, diminuindo o impacto ambiental e reduzindo custos. Também 

cultivam seu próprio alimento e adubo, usufruem coletivamente de espaços como 
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cozinha, ferramentas, mantimentos e carros, adotando um estilo de vida mais simples e 

consciente. Umas das mais famosas manifestações de comunidades intencionais 

sustentáveis são as ecovilas, modelos baseados na Permacultura. Poderíamos definir 

Permacultura, literalmente, como cultura permanente. Esse conceito foi desenvolvido 

nos anos 70 por dois australianos: David Holmgren e Bill Mollison (MOLLISON, 1979) 

e foi resultado da criação e desenvolvimento de pequenos sistemas produtivos 

organicamente integrados (a casa, o entorno, as pessoas...) proporcionando responder as 

necessidades básicas de uma maneira harmoniosa. 

3.1.2. Ecovilas 

A primeira vez que se tem notícia que o termo “ecovila” tenha sido utilizado foi entre 

grupos de ativistas alemães, no início da década de 80. Ökodorf, literalmente ecovila, 

eram os assentamentos baseados em princípios ecológicos próximos às bases nucleares 

em Gorleben contra as quais os jovens estavam protestando. 

Mais ou menos na mesma época, uma revista chamada In Context, em Seattle (EUA), 

criada por Robert e Diane Gilman foi pioneira na divulgação do conceito de ecovilas, 

publicando entre meados de 1980 e início de 1990 histórias, entrevistas e artigos 

descrevendo-as como estratégias para a criação de uma cultura sustentável. 

No entanto, a primeira tentativa de conceituar ecovilas para um entendimento global 

ocorreu em 1991, quando a Gaia Trust, uma organização dinamarquesa sem fins 

lucrativos e com foco nas questões ambientais criada por Ross e Hildur Jackson em 

1987 convidou Robert e Diane Gilman para elaborar um relatório sobre ecovilas 

(BAGADZINSKI, 2002). 

“Em 1990, a Gaia Trust se perguntou qual seria a melhor forma de utilizar seus 

recursos para disseminar a sustentabilidade (…). Nós concluímos que, mais do 

que qualquer outra coisa, o mundo precisava de bons exemplos de como viver em 

harmonia com a natureza”  

O relatório chamado “Ecovilas e Sociedades Sustentáveis” apresentou a seguinte 

definição do casal GILMAN (1991): 
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“ecovilas são assentamentos de proporções humanas, funcionalmente 

autosuficientes, onde as atividades do ser humano se integram inofensivamente ao 

mundo natural, de forma a ajudar o desenvolvimento saudável deste e poder 

perdurar por um futuro indefinido” 

Assim, desde a origem, diversas tentativas de definição do conceito de ecovila foram 

feitas tendo como referência uma visão comunitária, integrada, sustentável e plural. 

Uma das mais abrangentes seria a de Svensson, 2002: 

“Ecovilas são comunidades de pessoas que se esforçam por levar uma vida em 

harmonia consigo mesmas, com os outros seres e com a Terra. Seu propósito é 

combinar um ambiente sócio-cultural sustentável com um estilo de vida de baixo 

impacto. Enquanto nova estrutura societária, a ecovila vai além da atual dicotomia 

entre assentamentos rurais e urbanos: ela representa um modelo amplamente 

aplicável para o planejamento e reorganização dos assentamentos humanos no séc. 

XXI”. (SANTOS JR., 2006) 

Em 1993, à partir de encontros com comunidades intencionais com declarado foco 

ambiental, a Gaia Trust criou a Danish Association of Sustainable Communities visando 

interligar suas diversas atividades. Dois anos depois, em um encontro entre 

comunidades sustentáveis na Fundação Findhorn na Escócia, criou-se a GEN - Global 

Ecovillage Network (Rede Global de Ecovilas), que foi formalmente reconhecida pela 

ONU no ano seguinte, durante a Conferenceon Human Settlement (BAGADZINSKI, 

Global Ecovillage Network, “GEN’s History”, 2002). 

É importante verificar que essa busca por associação em rede diferencia as ecovilas de 

outras comunidades intencionais sustentáveis. Segundo BRAUN (2008), a GEN 

promove troca de informações, treinamentos, workshops e reuniões periódicas, além da 

adaptação do modelo estrutural, melhoria do esquema de gerenciamento e do processo 

educativo. 

Em 1998, as primeiras ecovilas foram oficialmente incluídas pela ONU na lista das 100 

Melhores Práticas (Best Practices), editada bianualmente pelo Programa Habitat, como 

modelos de excelência em vida sustentável. 
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Sob o intermédio da GEN, em 1999 foi criada a ENA - Ecovillage Network of the 

Américas (Rede de Ecovilas das Américas) no Colorado – EUA. 

À partir de 2003, o Brasil passou a ter sua própria rede, a Rede Brasileira de Ecovilas, 

ENA Brasil, ligada à ENA-Américas e à GEN. A missão da ENA Brasil é “promover e 

apoiar a experiência de assentamentos humanos sustentáveis, através de educação, 

consultoria, transferência de tecnologias, metodologias e projetos sociais” 

(ECOVILLAGE NETWORK OF AMÉRICAS – BRASIL, 2008). 

A definição mais recente da GEN (2010) para ecovilas é: 

“Ecovilas são comunidades urbanas ou rurais de pessoas que se esforçam para 

integrar um ambiente de apoio social adotando um estilo de vida de baixo 

impacto. Para alcançar este objetivo, elas integram diversos aspectos do design 

ecológico, permacultura, construção ecológica, a produção verde, energia 

alternativa, práticas de construção da comunidade, e muito mais” (GEN,2010) 

Na prática, a ecovila “ideal” ou “perfeita” não existe. Também não há um modelo 

definido de típica ecovila, cada uma tem o seu próprio olhar e personalidade, 

dependendo da localização, do clima e das orientações culturais ou tradições. 

Há ecovilas urbanas e também rurais, variando de um aglomerado de casas à centenas 

de pessoas (SERVIER, 2008). A despeito do uso da palavra ecovila por iniciativas com 

“roupagem verde” como condomínios de luxo, um espaço é uma ecovila autêntica se no 

cerne da sua existência estiver a vontade de desenvolver e vivenciar novas propostas de 

organização social, política e econômica. 

Muitas dessas comunidades são direcionadas pelos princípios da Permacultura, modelo 

desenvolvido no final da década de 70, na Austrália, por Bill Mollison e David 

Holmgren para “trabalhar com, ao invés de contra a natureza”, projetando comunidades 

humanas em harmonia com os ecossistemas que a sustentam por meio, principalmente, 

de técnicas de construção e agricultura. 

Em termos práticos, as construções tendem a se inspirar em procedimentos tradicionais 

locais e de baixo custo como o superadobe (utilizando sacos com subsolo do respectivo 

local para construção) e taipas de pilão (mistura de solo e cimento em formas de 
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madeira ou ferro). “São casas adaptáveis à construção em mutirões, com materiais 

locais e de baixa demanda tecnológica, promovendo a qualidade de vida traduzida em 

conforto térmico, acústico e saúde familiar”. 

O saneamento pode ser feito com soluções ecológicas para tratamento biológico de 

esgoto, reciclando a água utilizada para a futura produção de alimentos, entre as 

técnicas, sanitários secos (transformando dejetos humanos em húmus com processo de 

alta temperatura), infiltrador séptico (para sanitários convencionais) e tratamento 

biolítico, utilizando minhocas. 

Em quesitos energéticos, as ecovilas baseiam-se em mecanismos não convencionais e 

mais racionais de utilização de recursos naturais como captação da água da chuva; cata-

ventos; aquecedores e placas solares; filtragem e tratamento da água por biotecnologia. 

A produção de alimentos não deve causar impacto negativo na flora e fauna e, 

especialmente no homem, priorizando a saúde e bem-estar tanto do agricultor quanto do 

consumidor, por isso, agrotóxicos são substituídos por biofertilizante e compostos 

produzidos com restos de alimentos e esterco de pequenos animais. 

Dessa forma, a energia circula no espaço, se transformando e voltando sempre ao solo. 

Esse respeito à Natureza e seus ciclos demonstra-se nas práticas cotidianas.  Esses 

espaços estão “fundamentados no profundo entendimento de que todas as coisas e 

criaturas estão conectadas e que os pensamentos e as ações têm impactos no ambiente”. 

Os múltiplos desenhos (sócio-espaciais) das ecovilas dependem da combinação entre 

três dimensões básicas (H. JACKSON, 2002): ecológica (comentada acima), social, 

cultural-espiritual. 

A dimensão social incorpora para (Svensson. 2002) tanto um nível comunitário quanto 

econômico.  No nível comunitário estariam as relações e trocas entre os membros, 

processos de tomada de decisão e gestão de conflitos, práticas holísticas de saúde, 

formas significativas de trabalho, educação permanente, expressões culturais e respeito 

às diferenças, as crianças, aos idosos e grupos marginais. 
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O nível econômico é formado por geração de renda local como negócios “verdes” e 

consultorias, bancos e moedas alternativas, simplicidade voluntária e economia informal 

expandida. 

A dimensão cultural-espiritual das ecovilas enfatiza um senso de alegria e 

pertencimento através de celebrações e rituais, expressões criativas e artísticas, respeito 

às diversas manifestações de espiritualidade e das tradições culturais, visão holística e 

crescimento pessoal (SVENSSON, 2002; apud SANTOS Jr., 2006). 

Como foi dito anteriormente, não existe um modelo específico para ecovilas. Algumas 

são mais ecológicas, outras mais focadas em educação, mais culturais ou produtivas. 

Jonathan Dawson, presidente da GEN em 2008, identificou algumas características 

essenciais (SERVIER, 2008): a comunidade tem importância central; sua norma é 

compartilhar valores, recursos e facilidades; buscam ter alguma autonomia de recursos 

(alimentos, energia, meios de subsistência, casas); são construídas por grupos de 

pessoas (ao invés de impostas por entidades oficiais ou órgãos de desenvolvimento) e 

dependentes dos próprios recursos; muitas são centros de pesquisa, demonstração e 

cursos. 

“Parece inevitável a conclusão que as idéias de ativação, responsabilidade e 

participação – isto é, da humanização da sociedade tecnológica – só podem 

encontrar plena expressão num movimento que não seja burocrático, que não 

esteja ligado às máquinas políticas e que seja o resultado de esforços ativos e 

imaginativos pelos que partilham dos mesmos propósitos. Esse movimento em si, 

em sua organização e método, seria a expressão da intenção a que é dedicado: 

educar seus membros para o novo tipo de sociedade no processo da luta por ela” 

(FROMM, 1975). 

A pesquisadora alemã Íris Kunze chama as ecovilas de “laboratórios de inovações 

sociais para formas de vida sustentável”. Hildur Jackson (2004) as considera “um 

trabalho em progresso – um componente fundamental do novo paradigma, onde ainda 

há muito a ser aprendido”. 

Destaca-se que a Educação Ambiental (EA) e o movimento das Comunidades 
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Intencionais Sustentáveis e Ecovilas estão em sintonia se levarmos em conta a proposta 

político-filosófica da EA de mudança global da sociedade e sua estrutura, repensando o 

estilo de vida do homem e da mulher e formando uma ampla consciência crítica das 

relações na natureza (LOUREIRO, 1992). 

Tanto a EA quanto o movimento de comunidades intencionais sustentáveis procuram 

alternativas à ordem artificial da modernidade, baseada no mito do progresso ilimitado e 

contínuo e no modelo consumista de mercado. Buscam a construção da cidadania 

coletivamente, aproximando as pessoas de ações socioambientalmente responsáveis 

pautadas por normas éticas. 

A EA, em suas diferentes dimensões, pretende-se como uma ação educativa que não se 

basta na arquitetura exclusiva da “sala de aula”, na dimensão utópica dos “conteúdos 

específicos”. Para Mauro Guimarães, os espaços de educação não formal ganham cada 

vez mais importância diante do aumento constante e acelerado da complexidade da 

realidade. Graças ao seu caráter de não formalidade, essas instituições permitem uma 

maior liberdade na seleção e organização de conteúdos e metodologias, o que amplia as 

possibilidades da interdisciplinaridade e contextualização. 

As ecovilas abrigam muitas pessoas profundamente insatisfeitas com a situação do 

sistema de educação “tradicional” que ainda não rompeu com sua função definida desde 

a Revolução Industrial: “treinar jovens para serem trabalhadores e consumidores dentro 

de uma economia industrial em ascensão, ensinando assim às novas gerações a lógica 

do sistema capitalista-urbano-industrial-patriarcal que se baseia em conceitos como: o 

planeta é uma fonte inesgotável de onde os humanos podem extrair indefinidamente; a 

natureza é simples matéria prima morta para a produção de mercadorias;) a razão é a 

solução para lidar com a imprevisibilidade da natureza e dos mistérios da vida; os 

humanos são membros de uma espécie superior que tem poder de vida e morte sobre 

todos os demais habitantes da terra - gerando a ilusão antropocêntrica de que a natureza 

está à disposição dos humanos. 

A transmissão formal ou informal de conhecimento que ocorre dentro das comunidades 

intencionais sustentáveis e ecovilas baseia-se em valores que contestam esses conceitos. 

Muitos desses espaços chegam a criar seus próprios cursos e sistemas educacionais com 

referências mais holísticas. Mas, o que podemos verificar é que as comunidades 
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intencionais sustentáveis e ecovilas possuem função educacional em sua simples 

existência. 

3.1.2.1. Living and learning – a pedagogia proposta pelas ecovilas 

“Living and Learning” (Vivendo e aprendendo) é um termo que expressa um novo 

paradigma de educação onde o aprendizado não se separa da vida. Ele ocorre ao 

mesmo tempo em que estudantes têm a experiência de adotar elementos 

sustentáveis nas ecovilas. O termo nasceu em 1998, em um encontro da GEN com 

55 educadores de ecovilas e projetos parceiros pelo mundo ocorrido na Fundação 

Gaia, na Dinamarca, com o nome de "Education, Sustainability and Spirituality in 

the 21st Century". 

A pedagogia Vivendo e Aprendendo significa que alunos e professores, juntos, definem 

o que vai ser aprendido e como. Eles trabalham juntos para realizar aquilo que é 

decidido. A nítida distinção entre as duas funções não é possível nem necessária. 

Aprender fazendo é maneira tradicional sendo reintroduzida. Como exemplo, casas e 

espaços de convivência em ecovilas foram construídos por alunos e professores juntos.  

Na prática, os assuntos teóricos são apresentados em espaços específicos, como salas de 

aula ao ar livre e auditório, por meio de aulas curtas que introduzem o trabalho prático a 

ser realizado em seguida. Um número crescente de pessoas visitam as ecovilas dispostos 

a aprender sobre a sustentabilidade e vivê-la. 

As diretrizes traçadas pela GEN especificam que esses cursos podem conter três 

aspectos da pedagogia Living and Learnig: 

 Desenvolvimento pessoal: meditação, dança, música, sonhos, criatividade, 

redação e rituais em qualquer combinação encaixa a aldeia local. 

 Conhecimento teórico: de todos os diferentes elementos de 

sustentabilidade e de sua filosofia. 

 Habilidades práticas: aplicação do acima exposto, viver o novo paradigma. 

Segundo informações oficiais do site da Educação Gaia no Brasil, em 2002 durante a 

Conferência Restauração da Terra, um grupo de educadores se encontrou novamente 
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para aprofundar a discussão. Em 2004, o Gaia Trust convidou 24 educadores de 

Findhorn para estruturar o programa. O documento que começou a tomar forma em 

Findhorn foi estruturado em 4 dimensões – visão de mundo, social, ecológico e 

econômica, onde cada uma é dividida em 5 módulos. Quatro grupos começaram a 

trabalhar nos conteúdos do currículo e Chris Mare agrupou tudo em um único 

documento. Em 2005 o documento foi testado e refinado em um encontro em 

Galgafarm (Hungria). 

Em 2005, em Findhorn, durante a celebração dos 10 anos da Rede Global de Ecovilas 

(GEN) foi lançado oficialmente o consórcio de educadores denominado GEESE - 

“Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth” (Educadores de Ecovilas do 

Mundo para um Planeta Sustentável) juntamente com o programa Gaia Education - 

Ecovillage Design Education. 

Findhorn recebeu no mesmo ano o endosso intelectual da UNITAR (Instituto para 

Treinamento e Pesquisa das Nações Unidas) e é instituído como uma contribuição 

oficial à Década Internacional da Educação para o Desenvolvimento Sustentável da 

ONU (2005-2014). 

Em 2006 aconteceram 7 cursos promovidos por instituições sediadas em Portugal, 

Israel, Escócia, Brasil, Sri Lanka, Estados Unidos e México. 

A iniciativa brasileira destacou-se por ser a única com foco de aplicação urbana, 

sediando-se o curso na capital paulista, de forma gratuita, para 101 participantes, e 

contando com o apoio financeiro da Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente da 

cidade de São Paulo, por meio da Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura 

de Paz – UMAPAZ. Em 2007, outras 9 instituições se agregam ao programa, 

oferecendo cursos em novos países (Bolívia, Argentina, EUA, Índia, Tailândia, 

Alemanha, Austrália, México e Escócia). 

Em 2008, o curso amplia-se novamente, somando atualmente 28 programas e cerca de 

880 designers de sustentabilidade no mundo todo.  No Brasil, o curso em São Paulo já 

está em sua terceira edição e permanece sendo promovido pela parceria entre a 

Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo - por meio da 



17 

 

Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz / UMAPAZ - os grupos 

Ecovila São Paulo e Ecobairro. 

Em 2006, os cursos de Educação Gaia foram oferecidos em centros de excelência e 

demonstração de sustentabilidade em países de cinco continentes, incluindo: Instituto 

Tonantzin do México, Crystal Waters da Austrália, SiebenLinden da Alemanha, o 

kibutz Lotan de Israel, Tamera em Portugal e a Fundação Findhorn da Escócia (GAIA, 

2006). 

Em 2007, em parceria com a Universidade Livre do Meio Ambiente e Cultura de Paz – 

UMAPAZ - da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo. As 

aulas são gratuitas e um certificado de participação será oferecido apenas aos alunos que 

participarem de todos os módulos (Dimensões Social, Ecológica, Econômico e Visão de 

Mundo). 

Entre 2006 e 2010 foram realizados XXX Treinamento de Ecovilas e Design de 

Ecovilas Educação - Formação de Formadores. Ambos os cursos têm o apoio 

institucional do Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa curso de 

capacitação para designers de sustentabilidade “Educação Gaia”, desenvolvido pela 

Rede Global de Ecovilas, que tem o apoio das Nações Unidas. Para May East, 

coordenadora deste treinamento, “o curso de capacitação Educação Gaia oferece uma 

estratégia de base que responde às alterações climáticas e ao desafio da transição local, 

regional e global para a sustentabilidade”. 

3.1.3. Características do Ecocentro Social Vila dos Sonhos  

Enquanto a teoria discorre sobre a possibilidade de criar sociedades sustentáveis em 

meio a grupos de indivíduos desconectados dessa meta e vivendo completamente 

absorvidos pelas regras de uma sociedade capitalista, ideias de sustentabilidade não 

passam de utopia e caem facilmente no descrédito. Porém, quando podemos ver, tocar e 

vivenciar novas alternativas e opções reais de ter um estilo de vida que esteja 

completamente conectado com a sustentabilidade, a esperança de criar algo novo 

reascende. 
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Cabe aqui destacar que a esperança não está apenas “na criação de estruturas 

arquitetônicas e espaciais perfeitas, sob o ponto de vista da sustentabilidade”, como nos 

alerta Santos (2006). A maior oportunidade de transformação oferecida pelas 

comunidades sustentáveis e ecovilas está nos seus “princípios éticos e emancipatórios” 

que levam em consideração o motivo e o significado que vinculam as pessoas entre si, 

com o seu lugar e com as estruturas gerais da sociedade nas quais estão inseridas. É uma 

nova ética sustentável. 

Essa ideia vai de encontro com o conceito de ecosofia social de Félix Guattari, que 

promove a necessidade de “desenvolver práticas especificas que tendam a modificar e a 

reinventar maneiras de ser no seio do casal, da família, do contexto urbano, do trabalho, 

etc. (...) literalmente reconstruir o conjunto das modalidades do ser-em-grupo” 

(GUATTARI, 2000). Seu apelo é para que busque-se a “essência da subjetividade” 

nessas mutações existenciais, fazendo funcionar práticas efetivas de experimentação 

tanto nos níveis micro sociais quanto em escalas institucionais maiores. 

Dessa forma, as comunidades intencionais sustentáveis e as ecovilas podem ser vistas 

como modelos de intervenção humana ecologicamente equilibrados e servir como 

oportunidade de experenciar a sustentabilidade. Num movimento inspirador de ações 

coletivas para a construção de uma nova realidade desejada. 

Essa seria na visão deste trabalho a verdadeira conscientização ambiental - decorrente 

de um incentivo para que o educando questione os valores estabelecidos pela sociedade, 

assim como construa conhecimentos e critique valores à partir de sua realidade. 

A ONG ONDA SOLIDÁRIA é uma organização não governamental sem fins 

lucrativos, formada por pessoas de diversas partes do mundo, unidos pela solidariedade: 

sentimento que se espalha como uma onda, inspirando e provocando a verdadeira 

mudança social. 

Um dos projetos da ONDA SOLIDÁRIA é implementar o Ecocentro Social Vila dos 

Sonhos, objetivando criar um Ecocentro Social focado no desenvolvimento humano, 

educação, geração de oportunidades / renda e no fortalecimento dos ideais solidários, 

além de desenvolver um modelo para outras Vilas no Brasil. Como agente de 
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transformação social, a Vila visa às comunidades do seu entorno, voluntários nacionais 

e internacionais e seus moradores. Destacam-se as seguintes atividades planejadas: 

 Espaço para que membros da comunidade (crianças, adolescentes, jovens, 

adultos e idosos) desenvolvam habilidades individuais e participem de oficinas e 

palestras; 

 Resgate da cultura tradicional; 

 Defesa do direito à cidadania; 

 Difusão dos conceitos de alimentação orgânica, prevenção da saúde; 

 Criação de ambientes de aprendizagem prestativos, sensíveis e receptivos com 

dinâmicas e atividades ambientais; 

 Apoio e capacitação profissional; 

 Esportes, arte e cultura em convívio integrado com a natureza. 

3.2. Fundamentos do saneamento ambiental 

De acordo com a FUNASA (2006), saneamento ambiental é o conjunto de ações 

socioeconômicas e técnicas que têm por objetivo alcançar salubridade ambiental, por 

meio de abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos 

sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária de uso do solo, drenagem 

urbana, controle de doenças transmissíveis e demais serviços e obras especializadas, 

com a finalidade de proteger e melhoraras condições de vida urbana e rural. 

A Política Nacional de Saneamento, Lei n°11.445 de 05 de janeiro de 2007, define o 

saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de: 

 Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 
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 Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e via públicas; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de drenagem urbana de água pluviais, de transporte, 

detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 

disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que 40% da população 

mundial, não têm acesso ao saneamento básico, e aproximadamente 1,5 milhões de 

crianças morrem ao ano em decorrência da carência de água potável, esgotamento 

sanitário adequado e condições higiênicas adequadas. Cerca de 90% do esgoto no 

mundo é despejado no meio ambiente com pouco ou nenhum tratamento (PROGRAMA 

DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2006). 

3.2.1. Saneamento básico em pequenas comunidades 

Metcalf  & Eddy (1991) definem pequena comunidade com sendo aquela com menos de 

1.000 habitantes. Essas comunidades enfrentam uma série de desafios para a construção 

e operação de estações de tratamento de água e esgoto. Os principais problemas 

encontrados são relativos aos orçamentos limitados para construção e funcionamento; às 

limitações técnicas em sua operação e manutenção (pessoas qualificadas); e por último, 

à sustentabilidade ambiental. 

Geralmente, as pequenas comunidades estão intimamente ligadas ao ambiente natural 

do seu entorno, existem atividades de agricultura, pecuária e ecoturismo, que exigem 

tecnologias de tratamento de água e esgoto, que garantam um processo de impacto 

ambiental mínimo evitando-se aquelas tecnologias que geram lodos contaminantes, 

maus odores, CO2 elevado e resíduos sólidos (METCALF & EDDY, 1991). Neste 

sentido, constata-se a necessidade por sistemas locais e simplificados, com baixos 
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custos de implantação e operação, simplicidade operacional, índices mínimos de 

mecanização e sustentabilidade do sistema como um todo. 

O saneamento ecológico oferece uma alternativa ao saneamento convencional e tenta 

resolver alguns dos problemas mais prementes da sociedade: doenças infecciosas, a 

degradação ambiental e a poluição. É definido como um ciclo fechado que imita ciclo 

de ecossistemas, em que as excretas humanas são recursos para os microrganismos que 

ajudam as plantas e produzem alimentos. O tratamento de urina e fezes é feito de 

maneira segura, destruindo elementos patógenos e mantendo os nutrientes. Usa o 

mínimo de água possível, portanto, é uma alternativa viável em áreas com escassez 

hídrica. Além disso, é considerado de baixo custo. Não favorece ou promove uma 

tecnologia de saneamento específica, mas sim uma nova filosofia no manuseio de 

substâncias que têm sido até agora vista apenas como resíduos ou transporte de resíduos 

destinados à eliminação. Ele traz consigo uma nova abordagem para a educação, 

saneamento, um novo discurso e uma nova forma de gestão do conhecimento. O 

princípio essencial do saneamento ecológico é fechar o ciclo entre o saneamento e a 

agricultura, permitindo e trazendo o significado de reuso agrícola, assim como do 

significado de outras formas de fechamento de ciclo. 

3.2.1.1 Sistemas de Abastecimento de Água 

As soluções para o abastecimento de água podem ser coletivas ou individuais. A 

primeira aplica-se em áreas urbanas e áreas rurais com população mais concentrada e os 

custos de implantação são divididos entre os usuários. A solução individual aplica-se, 

normalmente, em áreas rurais de população dispersa. Nesse caso, as soluções referem-se 

exclusivamente a pequenas comunidades ou domicílio, assim como os respectivos 

custos (FUNASA, 2006). 

a) Mananciais e captação para abastecimento de água 

O manancial é o componente de maior relevância no sistema de abastecimento de água, 

com influência direta na qualidade e quantidade de água a ser captada, tratada e 

distribuída. A escolha das fontes para abastecimento de água potável deve considerar 

aspectos como a salubridade, a quantidade, a regularidade e a economia (DI 

BERNARDO & SABOGALPAZ, 2008). As fontes de água podem ser superficiais ou 
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subterrâneas e os dois tipos se originam, principalmente, na atmosfera. As águas 

pluviais são, em geral, levemente ácidas devido a sua reação como o dióxido de carbono 

(CO2) na atmosfera, formando ácido carbônico. A água proveniente da atmosfera cai 

sobre a terra como chuva, granizo ou neve e se condensa no chão ou sobre a vegetação 

(HOFKES, 1986). 

De acordo com o manancial a ser aproveitado, podem ser utilizadas as seguintes formas 

de captação: 

 Manancial superficial – tomada direta (rios, lagos e represas) e caixa de tomada 

(nascentes de encosta); 

 Manancial subterrâneo – poços tubulares e escavados (lençol freático e lençol 

artesiano), drenos e galerias filtrantes (lençol freático); 

 Água de chuva – telhados e solo. 

Nas pequenas comunidades, o abastecimento de água canalizada muitas vezes não é 

economicamente viável. Nesses casos, a opção é ter pontos individuais de captação que 

podem ser através da captação direta de rios, lagos, represas, nascentes, etc. (HOFKES, 

1986). 

b)  Qualidade da água 

Destaca-se a seguir no contexto do saneamento básico a questão da distribuição de água 

com qualidade adequada, em especial quando o uso preponderante é o consumo 

humano.  

A qualidade das águas em uma determinada bacia hidrográfica depende da conservação 

e utilização da bacia. Mesmo em uma bacia hidrográfica preservada nas suas condições 

naturais, a qualidade das águas superficiais e subterrâneas é afetada pelo escoamento 

superficial e infiltração no solo da precipitação atmosférica. O impacto resultante é 

dependente do contato das águas (em escoamento ou em infiltração) com as partículas 

de impurezas encontradas no solo. Quando há interferência do homem na forma de 

geração e disposição de efluentes líquidos, sólidos e gasosos (oriundos de atividades 

domésticas, industriais e agrícolas) no solo, os impactos sobre a qualidade das águas 
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ficam potencializados devido ao transporte de contaminantes para os mananciais 

hídricos superficiais e subterrâneos.   

Os diversos componentes presentes na água e que alteram o seu grau de pureza, podem 

ser retratados, de uma maneira ampla e simplificados, em termos das suas características 

físicas, químicas, e biológicas. Essas características podem ser traduzidas na forma de 

parâmetros da qualidade da água.  

As impurezas enfocadas no ponto de vista físico estão associadas, em sua maior parte, 

os sólidos presentes na água. Estes sólidos presentes na água podem ser em suspensão, 

coloidais ou dissolvidos, dependendo de seu tamanho.   

As características químicas de uma água podem ser interpretadas através da 

classificação em matéria orgânica e matéria inorgânica. 

Os seres presentes na água podem ser vivos ou mortos. Dentre os seres vivos, tem se os 

pertencentes ao reino animal e vegetal alem dos protistas (VON SPERLING, 2005). 

As partículas sólidas encontradas nas águas são classificadas pelas características 

físicas, sólidos em suspensão, sólidos dissolvidos, sólidos coloidais. Essa denominação 

é função do tamanho das partículas sólidas presentes na amostra de água, utilizando-se 

para tal, filtros de papel padronizados. As partículas capazes de passar por esse filtro de 

papel são denominadas sólidos dissolvidos, enquanto as de maiores dimensões são 

retidas pelo filtro de papel e denominadas sólidos em suspensão. Os sólidos coloidais 

são uma faixa intermediaria e de difícil identificação através do método simplificado de 

filtragem em papel. Destaca-se que os sólidos coloidais são de suma importância no 

processo de tratamento de água.  

Um aspecto de suma importância na qualidade da água está relacionado à transmissão 

de doenças. A avaliação dessa possibilidade pode ser efetuada de forma indireta, através 

da avaliação da presença de organismos indicadores de contaminação fecal, 

pertencentes aos grupos dos coliformes (coliformes totais, coliformes fecais, 

estreptococos fecais). 

Os coliformes totais constituem-se de um grande grupo de bactérias que tem sido 

isolada de amostras de água e de solos poluídos e não poluídos, bem como fezes de 
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seres humanos e animais de sangue quente tal grupo foi bastante usado no passado 

como indicador, e continua a ser usado em algumas áreas embora as dificuldades 

associadas com a ocorrência de bactéria não fecais seja um problema (THOMANN E 

MUELLER, 1987). 

Os coliformes fecais são do grupo de bactérias indicadoras de organismos originários do 

trato intestino humano e outros animais. O teste para coliformes fecais é feito a uma 

elevada temperatura, na qual o crescimento de bactérias de origem não fecal é 

suprimido. A escherichia coli é uma bactéria pertencente a este grupo. (THOMANN E 

MUELLER, 1987).     

Os estreptococos fecais incluem várias espécies ou variedades de estreptococos, tendo 

no intestino de seres humanos e outros animais o seu habitat usual. Como exemplos 

citam-se os streptococcus faecalis, os quais representam contaminação fecal humana, e 

streptococcus bovis e streptococcus equinus, que representam bactérias indicadoras de 

bois e cavalos (THOMANN E MUELLER, 1987).  

Para se fazer uma análise da água deve-se selecionar parâmetros a ser analisados. Os 

parâmetros físicos em geral analisados são Cor, Turbidez, Sabor e Odor, Temperatura. 

Quanto aos parâmetros químicos sugere-se a análise de ph, Alcalinidade, Acidez, 

Dureza, Ferro e Manganês, Cloretos, Nitrogênio, Fósforo, Oxigênio Dissolvido, Matéria 

orgânica, Matéria inorgânico. Quanto aos parâmetros biológicos avaliam-se Organismos 

indicadores, Algas, Bactérias.    

Em relação aos padrões de potabilidade da água para consumo humano, a Portaria nº. 

2914/11 do Ministério da Saúde estabelece os procedimentos e responsabilidades 

relativos ao controle e vigilância da qualidade da água, incluindo o padrão 

microbiológico de potabilidade, o qual não permite a presença de coliformes totais ou 

termo tolerantes na água para consumo humano.  

 As bactérias do grupo coliformes são consideradas os principais indicadores de 

contaminação fecal. O grupo coliforme é formado por um número de bactérias que 

inclui vários gêneros. O uso de bactérias coliformes termotolerantes tem se mostrado 

bastante significativo para indicar poluição sanitária (CETESB, 2008). O gênero 



25 

 

Escherichia coli é considerado o mais específico indicador de contaminação fecal 

recente e de eventual presença de organismos patogênicos (FUNASA, 2001). 

A determinação da concentração dos coliformes tem grande importância como 

parâmetro indicador da possibilidade de microrganismos patogênicos, responsáveis pela 

transmissão de doenças de veiculação hídrica (CETESB, 2008). 

Os coliformes totais são também utilizados para indicar contaminação, mas seu uso é 

menos significativo, pois esta pode ser encontrada no solo, enquanto os coliformes 

fecais são restritos ao trato intestinal de animais de sangue quente. 

3.2.2. Soluções alternativas para o saneamento básico adotadas por ecovilas 

O IPEC – Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado - é uma organização 

estabelecida em Pirenópolis, Goiás, para desenvolver oportunidades de educação e 

referências em sustentabilidade para o Brasil. O Ecocentro IPEC mantém um centro de 

referência em que desenvolve soluções práticas para os problemas atuais das populações 

brasileiras, incluindo estratégias de habitação ecológica, saneamento responsável, 

energia renovável, segurança alimentar, cuidado com a água e processos de educação de 

forma vivenciada. 

Desde sua formação, em julho de 1998, o Instituto tem capacitado pessoas e prestado 

serviços comunitários para populações rurais do Cerrado Brasileiro, bem como 

cooperado internacionalmente com organizações da África, Ásia e das Américas. 

O Ecocentro promove cursos e oficinas práticas que vão desde o curso padrão de 

Permacultura (PDC) até as oficinas específicas sobre as soluções desenvolvidas em cada 

área. O objetivo do instituto é a educação, pois acreditam que só assim é possível 

garantir um futuro sustentável. As soluções desenvolvidas são de tecnologia simples e 

fácil assimilação, feitas para a população em geral, quem mais precisa delas. 
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Figura 1: Metodologia do IPEC. 

Fonte: ecocentro.org 

O Ecocentro IPEC bioremedia toda água que utiliza, o esgoto doméstico é tratado de 

forma ecológica, reciclando e não devolvendo água poluída ao ambiente, aplicações 

tanto para fins urbanos, rurais ou industriais. A água para o consumo é a água da chuva, 

a água mais apropriada para este fim, ficando armazenada em tanques construídos pelo 

Ecocentro e garantindo o fornecimento nos períodos de escassez. 

3.2.2.1 O IPEC e suas soluções sustentáveis para o abastecimento de água 

 Cisternas de ferrocimento: 

A forma mais barata e eficiente de armazenar água. Vantagens: mínimo custo por 

volume armazenado, tecnologia de fácil domínio popular, volumes de ate quinhentos 

mil litros, viável em locais de difícil acesso, garantia da qualidade de água armazenada, 

espessura da parede não ultrapassa os 3 cm e não necessita de formas ou caixilhos. 
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 Captação da água de chuva: 

Aproveitamento e manejo de um recurso indispensável e gratuito, já escasso em muitas 

partes do planeta. A água é coletada dos telhados através de calhas e após passar por um 

filtro, fica armazenada em cisternas de ferrocimento, disponível durante o período de 

seca. Vantagens: baixo custo, garantia de fornecimento localizado, adaptável a qualquer 

região do Brasil e de fácil aplicação popular. 

 

Figura 2: Soluções do IPEC para o abastecimento. 

Fonte: ecocentro.org 

3.2.3. Características atuais do abastecimento de água no Ecocentro Social Vila dos 

Sonhos 

No momento, a captação de água que abastece provisoriamente o Ecocentro Social Vila 

dos Sonhos é um manancial superficial – nascente.  Para tal, foi construída uma caixa de 

tomada para recolhimento da água oriunda de uma encosta rochosa e conduzir a uma 

caixa d’água por canos. 

A Foto 1 mostra a sistema de captação de água no Ecocentro, em que um cano 

perfurado é revestido por um material poroso que capta a água acumulada na caixa de 

tomada. 
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Foto 1: Atual situação do abastecimento na Vila dos Sonhos. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Esse sistema tem como desvantagem a suscetibilidade a poluição e contaminação da 

água, havendo necessidade de vigilância da qualidade da água servida. Destaca-se 

também a necessidade de avaliação detalhada da disponibilidade hídrica do local e das 

características da água disponível, visando avaliar e propor, se for o caso, um sistema de 

tratamento de água no local. 
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4. METODOLOGIA 

A revisão bibliográfica realizada sobre as características de comunidades intencionais 

sustentáveis contemplou pesquisas em sites e dissertações sobre o tema. A pesquisa 

sobre as características do saneamento básico adotadas pelas comunidades intencionais 

utilizou sites, dissertações e pesquisa em livros didáticos sobre o tema.  

A partir da Revisão Bibliográfica foi estabelecida a metodologia geral para a realização 

dos trabalhos. Inicialmente foram realizados pesquisas de dados e informações 

secundárias e levantamentos de dados primários. O levantamento de dados primários em 

campo foi realizado através de visitas técnicas de reconhecimento ao sítio onde está 

sendo implantada a Vila dos Sonhos, levantamento dos limites do empreendimento 

utilizando um Global Positioning System – GPS, implementação de vertedor e 

medições de vazão, coleta e análise de amostras da água usada para o abastecimento e 

instalação de pluviômetro. 

Dados primários foram também obtidos em escritório. Destaca-se o estabelecimento de 

mapas temáticos georeferenciados da área em estudo, os quais foram obtidos utilizando 

informações secundárias georeferenciadas em sites de instituições oficiais nacionais e 

de ONGs, processadas pelo software ARCGIS. 

A análise dos dados primários e secundários obtidos possibilitou a caracterização 

hidrológica preliminar da área de estudo, e a proposição de um programa de 

monitoramento sistemático dos recursos hídricos da sub-bacia que drena o sítio onde 

está sendo implantada a Vila dos Sonhos. Para tal também foram realizados trabalhos de 

análise e de geoprocessamento em escritório. 

4.1. Caracterização da área de estudo 

4.1.1. Localização 

O Ecocentro Social Vila dos Sonhos está localizado na zona rural do município de 

Santana do Deserto – MG, município do estado de Minas Gerais. A população estimada 

do município para 2013 foi de 3.997 habitantes. Vizinho dos municípios de 

Comendador Levy Gasparian, Pequeri e Chiador, Santana do Deserto se situa 20 km a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
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nordeste de Três Rios, a maior cidade nos arredores. Encontra-se a 370 metros de 

altitude, 21º 56’ 37” de latitude e 43º 09’ 59” de longitude. 

Após ter vivido um período áureo durante o século XIX com a cultura do café, razão 

das inúmeras e belíssimas sedes de fazendas encontradas no município, atravessou um 

período de ostracismo econômico. O fim do ciclo do café, em decorrência do 

desaparecimento da mão de obra escrava e do desgaste do solo, acarretou o abandono 

das grandes fazendas do Vale do Paraíba. A partir do final da década de 80, com a 

abertura da rodovia BR-040, e a facilidade de acesso a partir de centros urbanos 

importantes como o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, o município volta a ser centro de 

interesse para o desenvolvimento do turismo rural, local de veraneio e o 

desenvolvimento de atividade pecuária de elite, notadamente gado Brahman. Apresenta-

se na Figura 3 a localização do município de Santana do Deserto no Brasil e no estado 

de Minas Gerais. Evidencia-se também em vermelho a bacia hidrográfica do córrego 

Vila dos Sonhos, unidade geográfica estabelecida nesse trabalho para o planejamento do 

programa de medições hidrológicas visando a avaliação da disponibilidade hídrica no 

entorno do sitio onde será implementado o Ecocentro Social.  

Destaca-se na Figura 3 (em linha preta mais escura) os limites da propriedade da ONG 

Onda Solidária, sítio onde será construído o Ecocentro Social Vila dos Sonhos. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juiz_de_Fora
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Figura 3: Localização da área de estudo. 

Fonte: Acervo do autor. 

4.1.2. Clima 

Em Santana do Deserto, o clima é quente e temperado. Chove muito mais no verão que 

no inverno. A classificação do clima é Cwa (clima temperado úmido com inverno seco 

e verão quente). Em Santana do Deserto a temperatura média é 21,4 °C. A média anual 

de pluviosidade é de 1520 mm. O mês mais seco é Julho com 21 mm. Com uma média 

de 284 mm o mês de Janeiro é o mês de maior precipitação. 24,5 °C é a temperatura 

média do mês de Fevereiro, o mês mais quente do ano. Em Julho, a temperatura média é 

17,6 °C; é a temperatura média mais baixa de todo o ano. Apresentam-se nas Figuras 4 

e 5 gráficos com os valores característicos mensais da pluviometria e da temperatura da 

região de Santana do Deserto.  
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Figura 4: Precipitação e temperatura média anual da região de Santana do 

Deserto. 

Fonte: Climate-Data.org 

 

Figura 5: Temperaturas máxima, médias e mínimas da região de Santana do 

Deserto. 

Fonte: Climate-Data.org 

http://climate-data.org/
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Apresenta-se na Tabela 1 os valores de temperatura típicos daquela região. 

Tabela 1: Valores mensais da temperatura e precipitação de Santana do Deserto. 

  

Fonte: Climate-Data.org 

Observa-se uma diferença de 263 mm entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso e 

uma variação de 6.9 °C entre as temperaturas médias durante o ano. 

De acordo com o Mapa de Solos do Estado de Minas Gerais, disponível pela Embrapa 

Solos, o solo característico da região de Santana do Deserto é do tipo Argissolo 

Vermelho Distrófico. 

4.2. Caracterização hidrológica  

A área de estudo pertence a uma microbacia da sub-bacia do rio Cágado, afluente da 

margem esquerda do rio Paraíba do Sul. A Carta do IBGE não especifica o nome do 

córrego que drena essa microbacia, assim como moradores locais também não 

conhecem o nome do córrego. Será adotado nesse trabalho o nome de córrego Vila dos 

Sonhos quando houver referência a essa drenagem. Apresenta-se na Figura 6 o contorno 

dessa microbacia, cuja  área de drenagem é de 25,81 ha e o contorno da sub-bacia, cuja 

área de drenagem é 305 ha. A classe de enquadramento do córrego Vila dos Sonhos é 1 

segundo a Deliberação Normativa COPAM nº 016, de 24 de setembro de 1996, que diz 

“Trecho 81 – Rio Cágado, das nascentes até a confluência com o Rio Paraibuna... classe 

1”. 
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Figura 6: Sub-bacia hidrográfica do córrego Vila dos Sonhos, afluente do ribeirão 

Caguincho. 

Fonte: Acervo do autor. 
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Apresentam-se na Tabela 2 as vazões médias mensais do Rio do Cágado, de acordo com 

dados de séries históricas da ANA-Agência Nacional das Águas, ao longo de 60 anos. A 

menor média encontra-se no mês de Agosto (7,87 m³/s) e a maior no mês de Janeiro 

(24,80 m³/s).  

Tabela 2: Vazões médias do rio Cágado (Estação: 58610000). 

Mês Média Mensal de longa 

duração 

Nº de meses considerados 

Janeiro 24,80 60 

Fevereiro 22,47 60 

Março 19,85 60 

Abril 15,13 60 

Maio 11,98 60 

Junho 10,23 60 

Julho 8,93 60 

Agosto 7,87 60 

Setembro 8,23 61 

Outubro 9,63 61 

Novembro 13,61 61 

Dezembro 20,63 61 

Fonte: SisCAH - UFV 
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Apresenta-se na Figura 7 a hidrografia da bacia do ribeirão Caguincho, afluente da 

margem esquerda do rio Cágado. A sub-bacia do córrego Vila dos Sonhos, pertencente 

a essa bacia, está evidenciada em vermelho na Figura 6.  

Observa-se na Figura 6 o ponto exutório da drenagem superficial correspondente a 

microbacia que drena os terrenos do Ecocentro Social Vila dos Sonhos. Esse ponto foi 

selecionado para a instalação de um vertedor visando trabalhos futuros de avaliação da 

disponibilidade hídrica local, conforme descrito em itens posteriores desse trabalho. As 

nascentes 1 e 2  e  a seção exutória dessa microbacia, evidenciadas na Figura 6, são 

registradas nas fotos 2 , 3 e 4. 
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Figura 7: Hidrografia da bacia do Ribeirão Caguincho, afluente do rio Cágado. 

Fonte: Acervo do autor. 
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Foto 2: Nascente 1. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Foto 3: Nascente 2. 

Fonte: Acervo do autor. 
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Foto 4: Exutório da microbacia. 

Fonte: Acervo do autor. 

Ressalta-se que as nascentes 1 e 2, assinaladas na Figura 6, são os mananciais de água 

utilizados atualmente pelo Ecocentro Social Vila dos Sonhos. De forma expedita foram 

realizadas coletas e análises de potabilidade da água utilizada atualmente em quatro 

pontos.  

Os procedimentos de coleta foram realizados pelo autor e as análises realizadas com 

apoio da faculdade de Farmácia da UFJF.  Espera-se que o manancial hídrico 

atualmente em uso atenda a vários quesitos de potabilidade, visto que a água da 

nascente captada se encontra em local de pouco acesso. 

A ONG Onda Solidária prevê para o Ecocentro Social Vila dos Sonhos uma população 

flutuante máxima de 300 pessoas por dia. Considerando o consumo per capita de 

100L/d (“Escola com lanchonete, ginásio e chuveiros – 50 a 100 L/unid.d” )(VON 

SPERLING, 2005), será necessário cerca de 30 mil litros por dia de pico no pior 

cenário. Se considerarmos K1 (1,2) e K2 (1,5), que representam, respectivamente, a 

variação diária de consumo e a variação horária de consumo, o pior cenário seria 54 mil 

litros por dia. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Zoneamento geoambiental 

Inicialmente foi realizado um levantamento de banco de dados digitais e georefenciados 

sobre a região do Ecocentro Social Vila dos Sonhos, complementado com 

levantamentos de referências teóricas e cartográficas. Essa etapa denominada 

Diagnóstico Zero estabeleceu as bases de dados, que permitiram a elaboração do 

zoneamento geoambiental preliminar desse Ecocentro. Foram interpretados e detalhados 

informações básicas dos aspectos do meio físico, tais como: dados hidrográficos, 

geológicos, fisiográficos e pedológicos. 

Para subsidiar a tomada de decisão dos gestores do Ecocentro, a partir do 

processamento e integração dos bancos de dados obtidos no Diagnóstico Zero, foram 

elaborados mapas temáticos de diagnóstico ambiental, os quais apresentam as 

suscetibilidades, aptidões e restrições do ambiente estudado, relacionadas ao uso e 

ocupação típico esperado de uma comunidade intencional. 

Os mapas temáticos têm como objetivo principal apresentar informações 

georeferenciadas da área de estudo, visando o planejamento e o zoneamento 

geoambiental, identificando áreas propícias e desfavoráveis para uso, ocupação e 

conservação dos recursos naturais, segundo as características, potencialidades e 

limitações do meio físico.  

5.1.1. Bacia Hidrográfica 

A caracterização da bacia hidrográfica é um dos primeiros procedimentos executados 

em análises hidrológicas ou ambientais, e tem como objetivo elucidar várias questões 

relacionadas com o entendimento da dinâmica ambiental local e regional. 

A combinação dos diversos dados ambientais permite a diferenciação de áreas 

homogêneas. Estes parâmetros podem revelar indicadores físicos específicos para 

determinado local, de forma a qualificarem as alterações ambientais, propiciando 

estudos sobre vulnerabilidade ambiental em bacias hidrográficas. 
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Destaca-se também que a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 

9.433, de 8 de janeiro de 1997, incorpora princípios e normas para a gestão de recursos 

hídricos adotando a definição de bacias hidrográficas como unidade de estudo e gestão.  

Assim, é de grande importância para os gestores da Vila dos Sonhos a compreensão do 

conceito de bacia hidrográfica e de suas subdivisões, visto que a área da Vila está dentro 

da bacia do rio Cágado, em sub-bacia de cabeceira, e qualquer alteração na qualidade da 

água afetaria a população a jusante. 

Vale destacar também que a vazão no interior da Vila dos sonhos não é grande (são 

apenas duas nascentes), e que uma possível solução para o abastecimento de água seria 

o bombeamento de água do Córrego Vila dos Sonhos para o Ecocentro, em ponto a 

jusante dos limites da propriedade.  

5.1.2. Curvas de nível 

Em mapas de maior escala, a altitude é representada por meio de curvas de nível. Trata-

se de linhas traçadas sobre o mapa e separadas entre si por intervalos constantes de 

altitude. Portanto, quando uma linha está muito distante de outra, o terreno apresenta um 

declive suave, e quando as linhas estão muito próximas entre si, apresenta declive 

bastante acentuado, ou seja, curvas de nível mais próximas significam declives mais 

elevados, enquanto curvas de nível mais afastadas representam áreas de declives mais 

suaves. 

Essas informações são fundamentais para a tomada de decisão dos gestores da Vila dos 

Sonhos. Unidades importantes como auditório, cozinha coletiva e banheiros, e até 

mesmo as casas de apoio, devem ser alocadas em lugares planejados, principalmente em 

termos topográficos. Visando subsidiar esse planejamento, foi gerado um mapa temático 

de Área de Preservação Permanente (APP) de declividade, considerando os limites de 

propriedade do Ecocentro. Entretanto, devido a escala do mapa base utilizado (IBGE) 

não se obteve uma boa precisão. Destaca-se porém que com base nas visitas e 

levantamento de campo realizadas existem com certeza áreas dentro da propriedade da 

Vila dos Sonhos com grande declividade, as quais constituiriam APP inviabilizando 

qualquer construção. 
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O mapa temático hipsométrico (Figura 8) gerado poderá subsidiar os gestores da Vila 

dos Sonhos no planejamento e possível projeto visando o abastecimento de água do 

Ecocentro, tanto na localização de um grande reservatório como no dimensionamento 

das pressões na tubulação.  
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Figura 8: Hipsometria da área de influência do Ecocentro Social Vila dos Sonhos. 

Fonte: Acervo do autor. 
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5.1.3. Áreas de Preservação Permanente 

De acordo com o Novo Código Florestal brasileiro, Área de Preservação Permanente 

(APP) é “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas”. Exemplos de APP são as áreas marginais dos 

corpos d’água (rios, córregos, lagos, reservatórios) e nascentes; áreas de topo de morros 

e montanhas, áreas em encostas acentuadas, restingas e mangues, entre outras.  

No meio rural, as APP assumem importância fundamental no alcance do tão desejável 

desenvolvimento sustentável. Tomando como exemplos de APP mais comumente 

encontradas no ambiente rural, citam-se áreas de encostas acentuadas, as matas ciliares 

em áreas marginais de córregos, rios e reservatórios, bem como áreas próximas às 

nascentes, é possível apontar uma série de benefícios ambientais decorrentes da 

manutenção dessas áreas.  

Nesses casos, esses benefícios podem ser analisados sob dois aspectos: o primeiro deles 

com respeito à importância das APP como componentes físicos do agroecossistema; o 

segundo, com relação aos serviços ecológicos prestados pela flora existente, incluindo 

todas as associações por ela proporcionada com os componentes bióticos e abióticos do 

agroecossistema. A relevância das APP pode ser assim resumida:  

 Importância física:  

- Em encostas acentuadas, a vegetação promovendo a estabilidade do solo pelo 

emaranhado de raízes das plantas, evitando sua perda por erosão e protegendo as 

partes mais baixas do terreno, como as estradas e os cursos d’água;  

- Na área agrícola, evitando ou estabilizando os processos erosivos;  

- Como quebra-ventos nas áreas de cultivo; 

- Nas áreas de nascentes, a vegetação atuando como um amortecedor das chuvas, 

evitando o seu impacto direto sobre o solo e a sua paulatina compactação. 

Permite, pois, juntamente com toda a massa de raízes das plantas, que o solo 

permaneça poroso e capaz de absorver a água das chuvas, alimentando os 

lençóis freáticos; por sua vez, evita que o escoamento superficial excessivo de 
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água carregue partículas de solo e resíduos tóxicos provenientes das atividades 

agrícolas para o leito dos cursos d’água, poluindo-os e assoreando-os;  

- Nas margens de cursos d’água ou reservatórios, garantindo a estabilização de 

suas margens evitando que o seu solo seja levado diretamente para o leito dos 

cursos; atuando como um filtro ou como um “sistema tampão”. Esta interface 

entre as áreas agrícolas e de pastagens com o ambiente aquático possibilita sua 

participação no controle da erosão do solo e da qualidade da água, evitando o 

carreamento direto para o ambiente aquático de sedimentos, nutrientes e 

produtos químicos provenientes das partes mais altas do terreno, os quais afetam 

a qualidade da água, diminuem a vida útil dos reservatórios, das instalações 

hidroelétricas e dos sistemas de irrigação;  

- No controle hidrológico de uma bacia hidrográfica, regulando o fluxo de água 

superficial e subsuperficial, e assim do lençol freático. 

 Serviços ecológicos: 

- Geração de sítios para os inimigos naturais de pragas para alimentação, 

reprodução; 

- Fornecimento de refúgio e alimento (pólen e néctar) para os insetos 

polinizadores de culturas;  

- Refúgio e alimento para a fauna terrestre e aquática; 

- Corredores de fluxo gênico para os elementos da flora e da fauna pela possível 

interconexão de APP adjacentes ou com áreas de Reserva Legal; 

- Detoxificação de substâncias tóxicas provenientes das atividades agrícolas por 

organismos da meso e microfauna associada às raízes das plantas; 

- Controle de pragas do solo; 

- Reciclagem de nutrientes; 

- Fixação de carbono, entre outros. 

Segundo o Art. 4º do Capítulo II do Novo Código Florestal brasileiro, são consideradas 

Áreas de Preservação Permanente: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de:  

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;  
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b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura;  

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura;  

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura;  

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros;  

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:  

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;  

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;  

III - as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, na faixa definida na licença 

ambiental do empreendimento, observado o disposto nos §§ 1º e 2º;  

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água, qualquer que seja a sua 

situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;  

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 

(cem por cento) na linha de maior declive;  

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;  

VII - os manguezais, em toda a sua extensão;  

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;  

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) 

metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à 

base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho 

d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da 

elevação;  

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 

vegetação;  

XI - as veredas. 

No caso da Vila dos Sonhos, em que o curso d’água principal é proveniente de uma 

nascente próxima, com pequena largura (inferior ao limite de 10 m estabelecido pelo 
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Novo Código Florestal), foi estabelecido um buffer de 30m de distância da margem e 

um de 50m na nascente objetivando a elaboração de mapa temático com as APPs 

hídricas no interior da propriedade do Ecocentro. Apresenta-se na Figura 9 o resultado 

desse processamento, permitindo uma visão das áreas disponíveis construção das 

unidades do Ecocentro, e qual área deve ser resguardada para manutenção das 

características atuais das nascentes. A área da microbacia da Vila é de 25,81 ha, sendo 

3,36 ha de APP’s hídricas, restando portanto 22,45 ha para utilização. 



48 

 

  

Figura 9: APP’s Hídricas na área de influência do Ecocentro Social Vila dos 

Sonhos. 

Fonte: Acervo do autor. 
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5.1.4. Corredores Ecológicos 

Os Corredores Ecológicos atuam com o objetivo específico de promover a 

conectividade entre fragmentos de áreas naturais, constituindo-se em instrumento de 

gestão ambiental. Eles são definidos no SNUC (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação) como porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades 

de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, 

facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a 

manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão 

maior do que aquelas das unidades individuais.  

Os Corredores Ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas 

promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o 

deslocamento de animais, a dispersão de sementes, aumento da cobertura vegetal. São 

instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, 

sua área de vida (área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e 

reprodutivas) e a distribuição de suas populações.  

A partir destas informações são estabelecidas as regras de utilização destas áreas, com 

vistas a possibilitar a manutenção do fluxo de espécies entre fragmentos naturais e, com 

isso, a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. São, portanto, uma 

estratégia para amenizar os impactos das atividades humanas sob o meio ambiente e 

uma busca ao ordenamento da ocupação humana para a manutenção das funções 

ecológicas no mesmo território. 

Destaca-se nesse contexto a localização do Ecocentro Social vila dos sonhos (Figura 

10). A partir do levantamento no banco de dados da ONG SOS Mata Atlântica verificou 

que o Ecocentro Social Vila dos Sonhos está posicionado exatamente entre quatro 

fragmentos de Mata Atlântica nativa. Essa constatação orienta no sentido da 

preservação e reconstituição da mata local, tornando a área do Ecocentro um possível 

corredor ecológico. Ressalta-se que já há parceria entre o IEF – Instituto Estadual de 

Florestas e Ecocentro, em que mudas de árvores foram doadas pelo IEF para a Vila dos 

Sonhos. 
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Figura 10: Mapa de fragmentos de mata atlântica na área de influência do 

Ecocentro Social Vila dos Sonhos. 

Fonte: Acervo do autor. 
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5.2. Medições Hidrológicas  

As medições hidrológicas foram feitas na própria Vila em três campanhas: 18/10/2013, 

21/01/14 e 28/01/2014. As medições de vazão foram feitas com o uso do Micromolinete 

e as medições de qualidade foram feitas com uso da Sonda Multiparamétrica, ambos do 

departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFJF. 

5.2.1. Dados quantitativos 

A medição de vazão é de grande importância para o empreendimento, pois permite uma 

estimativa da disponibilidade hídrica local e implica diretamente no abastecimento de 

água da Vila. 

Para o cálculo da vazão foi utilizado o micromolinete e o contador de giros. Através do 

número de giros calcula-se a velocidade do escoamento (V), de acordo com a equação 1 

apresentada abaixo. 

V(m/s) = 0,0195 + (0,3051* RPS)                               Eq (1)                     

onde RPS é o número de rotações por segundo do contador de giros. 

Mede-se a área da seção transversal (A) ao escoamento e calcula-se a vazão (Q=V*A). 

Foram realizadas duas medições de vazão: 18/10/13 e 28/01/14. No dia 21/01/14 não foi 

possível medir devido a uma chuva ocorrida no dia anterior. 

A primeira medição (18/10) foi feita numa seção já existente, como ilustra a Foto 5. 
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Foto 5: Medição da seção transversal. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 11: Seção transversal da medição de vazão no dia 18/10/13. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Segue os valores obtidos para as áreas, assim como as velocidades e o cálculo da vazão 

no dia 18/10/13. 

A= 35,77 cm² 
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Número de giros= 36 rpm = 0,6 rps 

V(m/s) = 0,0195 + (0,3051* 0,6) 

V(m/s) = 0,203 

Q1 = 0,203*35,77*10-4 

Q1 = 0,726 L/s 

Da primeira para a segunda medição houve uma alteração da seção medida. Como a 

vazão foi muito pequena, houve a necessidade da instalação de um vertedor. Foi 

realizada uma obra no local e por isso não foi possível manter as medições no mesmo. 

A terceira campanha (28/01) foi realizada na tubulação que passa por baixo da estrada, a 

jusante do ponto da primeira medição de vazão, como mostra a Foto 6. A Figura 12 

representa a área da seção transversal em que foi realizada a segunda medição de vazão. 

 

Foto 6: Medição de vazão na segunda campanha. 

Fonte: Acervo do autor. 



54 

 

 

Figura 12: Seção transversal da medição de vazão no dia 28/01/14. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Segue os valores obtidos para as áreas, assim como as velocidades e o cálculo da vazão. 

A1 = 4*(2/2) = 4cm² 

A2 = 4*((3+2)/2) = 10cm² 

A3 = 4*((3+2,5)/2) = 11cm² 

A4 = 4*((3+2,5)/2) = 11cm² 

A5 = 4*((3+0,5)/2) = 7cm² 

A6 = 4*((0,5+0)/2) = 1cm² 

V1 – velocidade entre as áreas A1 e A2 

Número de giros= (229+225+217)/3 = rpm = 3,73 rps 

V1(m/s) = 0,0195 + (0,3051* 3,73) 

V1(m/s) = 1,16 

Q = (A1+A2)*V1 

Q = (4+10)*1,16*10-4 

Q = 0,001620 m³/s 

Q = 1,62 L/s 

V2 – velocidade entre as áreas A3 e A4 

Número de giros= (239+233+232)/3 =  234,66 rpm = 3,91 rps 



55 

 

V2(m/s) = 0,0195 + (0,3051* 3,91) 

V2(m/s) = 1,21 

Q = (A3+A4)*V2 

Q = (11+11)*1,21*10-4 

Q = 2,66 L/s 

V3 – velocidade entre as áreas A5 e A6 

Número de giros= (184+179+187)/3 =   183,33 rpm = 3,05 rps 

V3(m/s) = 0,0195 + (0,3051* 3,05) 

V3(m/s) = 0,95 

Q = (A5+A6)*V2 

Q = (7+1)*0,95*10-4 

Q = 0,76 L/s 

Q2 = 1,62+2,66+0,76 

Q2 = 5,04 L/s 

A vazão na primeira campanha (18/10) foi de 0,726 L/s e na terceira campanha (28/01) 

de 5,04 L/s. O que pode ser explicado pela precipitação nos meses anteriores à 

campanha. Nos meses que antecederam a primeira medição ocorreram menos chuvas e 

a segunda medição foi feita em um período chuvoso. A vazão espefífica média 

encontrada para a estação da ANA 58610000 foi de 0,0185 m³/km².s, que multiplicado 

pela área do Ecocentro (25,81 ha) nos dá uma vazão de 4,77 L/s, confirmando a mesma 

ordem de grandeza das vazões medidas.  

5.2.2. Dados qualitativos 

Foram realizadas três medições de qualidade em três pontos da Vila: Nascente 2, Caixa 

d’água da nascente 2 e no Vertedor com uso da Sonda Multiparamétrica Hach.  
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Tabela 3: Dados qualitativos da Nascente 2. 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Tabela 4: Dados qualitativos da caixa d'água. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Tabela 5: Dados qualitativos do vertedor. 

 

Fonte: Acervo do autor. 



58 

 

Pode-se dizer pouco sobre os valores medidos, pois o banco de dados ainda é pequeno e 

não há uma variação ao longo do ciclo hidrológico. Porém, alguns valores merecem 

atenção, como o pH muito mais baixo no vertedor (5,58) do que na nascente e na caixa 

d’água (8,84 e 9,01 respectivamente), assim como o Oxigênio Dissolvido (0,23 no 

vertedor; 7,56 na nascente; 7,63 na caixa d’água). Além disso, a Condutividade e a 

Salinidade no vertedor são significativamente maiores. 

Além disso, foram feitas coletas de água em 4 pontos (Pontos 1, 2, 3 e 6) do Ecocentro 

Social Vila dos Sonhos para análise no laboratório da Faculdade de Farmácia da UFJF. 

Os resultados seguem nas tabelas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 
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Tabela 6: Resultado da análise físico-química da Nascente 1. 

EXAME RESULTADO PADRÃO 

Alcalinidade em 

bicarbonatos (APHA, 

1995) 

11,75 mg/L CaCO3  

Alcalinidade em 

carbonatos (APHA, 1995) 

0 mg/L CaCO3  

Alcalinidade em 

hidróxidos (APHA, 1995) 

0 mg/L CaCO3  

Cloretos (APHA, 1995) 0,34 mg/L Cl Menor que 250 mg/L Cl 

Cloro residual (APHA, 

1995) 

0 mg/L Menor que 2 mg/L 

Demanda Química de 

Oxigênio DQO (APHA, 

1995) 

5,05 mg/L  

Dureza (APHA, 1995) 11 mg/L Menor que 500 mg/L 

Ferro Total (APHA, 1995) 0,7 mg/L Menor que 0,3 mg/L 

pH (APHA, 1995) 6,78 De 6 a 9,5 

Sólidos Totais Dissolvidos 

(APHA, 1995) 

14 mg/L Menor que 1000 mg/L 

Nitrato (STANDARD 

METHODS 21ªed.) 

0,05 mg/L Menor que 10 mg/L 

Nitrito (STANDARD 

METHODS 21ªed.) 

0 mg/L Menor que 1 mg/L 

Fonte: Acervo do autor. 
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Tabela 7: Resultado da análise microbiológica da Nascente 1. 

EXAME RESULTADO PADRÃO 

Contagem padrão em 

placa (APHA, 2001) 

8,1 x 10³UFC/ml  

Coliformes Totais 

(APHA, 2001) 

Presença em 100 ml Ausência em 100 ml 

Coliformes 

Termotolerantes (APHA, 

2001) 

Presença em 100 ml Ausência em 100 ml 

Fonte: Acervo do autor. 

Tabela 8: Resultado da análise sensorial da Nascente 1. 

 

EXAME RESULTADO PADRÃO 

Turbidez (APHA, 1995) 20,44 uT Menor que 0,5 uT 

Odor (APHA, 1995) Não Objetável  

Cor Aparente (APHA, 

1995) 

45,4 uH Menor que 15 uH 

Fonte: Acervo do autor. 

Conclui-se que a amostra da Nascente 1 está em desacordo com os padrões legais 

vigentes em relação aos testes efetuados nos seguintes exames: Ferro Total (APHA, 

1995), Coliformes termotolerantes (APHA, 2001), Coliformes totais (APHA, 2001), 

Turbidez (APHA, 1995), Cor Aparente (APHA, 1995). 
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Tabela 9: Resultado da análise físico-química da caixa d’água. 

EXAME RESULTADO PADRÃO 

Alcalinidade em 

bicarbonatos (APHA, 

1995) 

11,5 mg/L CaCO3  

Alcalinidade em 

carbonatos (APHA, 1995) 

0 mg/L CaCO3  

Alcalinidade em 

hidróxidos (APHA, 1995) 

0 mg/L CaCO3  

Cloretos (APHA, 1995) 0 mg/L Cl Menor que 250 mg/L Cl 

Cloro residual (APHA, 

1995) 

0 mg/L Menor que 2 mg/L 

Demanda Química de 

Oxigênio DQO (APHA, 

1995) 

3,8 mg/L  

Dureza (APHA, 1995) 14 mg/L Menor que 500 mg/L 

Ferro Total (APHA, 

1995) 

0 mg/L Menor que 0,3 mg/L 

pH (APHA, 1995) 6,83 De 6 a 9,5 

Sólidos Totais Dissolvidos 

(APHA, 1995) 

14 mg/L Menor que 1000 mg/L 

Nitrato (STANDARD 

METHODS 21ªed.) 

0,01 mg/L Menor que 10 mg/L 

Nitrito (STANDARD 

METHODS 21ªed.) 

0 mg/L Menor que 1 mg/L 

Fonte: Acervo do autor. 
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Tabela 10: Resultado da análise microbiológica da caixa d’água. 

 

EXAME RESULTADO PADRÃO 

Contagem padrão em 

placa (APHA, 2001) 

5,35 x 10³UFC/ml  

Coliformes Totais 

(APHA, 2001) 

Presença em 100 ml Ausência em 100 ml 

Coliformes 

Termotolerantes (APHA, 

2001) 

Presença em 100 ml Ausência em 100 ml 

Fonte: Acervo do autor. 

Tabela 11: Resultado da análise sensorial da caixa d’água. 

 

EXAME RESULTADO PADRÃO 

Turbidez (APHA, 1995) 5,6 uT Menor que 0,5 uT 

Odor (APHA, 1995) Não Objetável  

Cor Aparente (APHA, 

1995) 

26,5 uH Menor que 15 uH 

Fonte: Acervo do autor. 

Conclui-se que a amostra da caixa d’água está em desacordo com os padrões legais 

vigentes em relação aos testes efetuados nos seguintes exames: Coliformes 

termotolerantes (APHA, 2001), Coliformes totais (APHA, 2001), Turbidez (APHA, 

1995), Cor Aparente (APHA, 1995). 
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Tabela 12: Resultado da análise físico-química da Nascente 2. 

 

EXAME RESULTADO PADRÃO 

Alcalinidade em 

bicarbonatos (APHA, 

1995) 

11,25 mg/L CaCO3  

Alcalinidade em 

carbonatos (APHA, 1995) 

0 mg/L CaCO3  

Alcalinidade em 

hidróxidos (APHA, 1995) 

0 mg/L CaCO3  

Cloretos (APHA, 1995) 0 mg/L Cl Menor que 250 mg/L Cl 

Cloro residual (APHA, 

1995) 

0 mg/L Menor que 2 mg/L 

Demanda Química de 

Oxigênio DQO (APHA, 

1995) 

4,1 mg/L  

Dureza (APHA, 1995) 9 mg/L Menor que 500 mg/L 

Ferro Total (APHA, 

1995) 

0 mg/L Menor que 0,3 mg/L 

pH (APHA, 1995) 6,88 De 6 a 9,5 

Sólidos Totais Dissolvidos 

(APHA, 1995) 

13 mg/L Menor que 1000 mg/L 

Nitrato (STANDARD 

METHODS 21ªed.) 

0,09 mg/L Menor que 10 mg/L 

Nitrito (STANDARD 

METHODS 21ªed.) 

0 mg/L Menor que 1 mg/L 

Fonte: Acervo do autor. 
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Tabela 13: Resultado da análise microbiológica da Nascente 2. 

 

EXAME RESULTADO PADRÃO 

Contagem padrão em 

placa (APHA, 2001) 

4,1 x 10³UFC/ml  

Coliformes Totais 

(APHA, 2001) 

Presença em 100 ml Ausência em 100 ml 

Coliformes 

Termotolerantes (APHA, 

2001) 

Presença em 100 ml Ausência em 100 ml 

Fonte: Acervo do autor. 

Tabela 14: Resultado da análise sensorial da Nascete 2. 

 

EXAME RESULTADO PADRÃO 

Turbidez (APHA, 1995) 4,32 uT Menor que 0,5 uT 

Odor (APHA, 1995) Não Objetável  

Cor Aparente (APHA, 

1995) 

29,5 uH Menor que 15 uH 

Fonte: Acervo do autor. 

Conclui-se que a amostra da Nascente 2 está em desacordo com os padrões legais 

vigentes em relação aos testes efetuados nos seguintes exames: Coliformes 

termotolerantes (APHA, 2001), Coliformes totais (APHA, 2001), Turbidez (APHA, 

1995), Cor Aparente (APHA, 1995).  
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Tabela 15: Resultado da análise físico-química da Torneira da nascente 2. 

 

EXAME RESULTADO PADRÃO 

Alcalinidade em 

bicarbonatos (APHA, 

1995) 

35 mg/L CaCO3  

Alcalinidade em 

carbonatos (APHA, 1995) 

0 mg/L CaCO3  

Alcalinidade em 

hidróxidos (APHA, 1995) 

0 mg/L CaCO3  

Cloretos (APHA, 1995) 0 mg/L Cl Menor que 250 mg/L Cl 

Cloro residual (APHA, 

1995) 

0 mg/L Menor que 2 mg/L 

Demanda Química de 

Oxigênio DQO (APHA, 

1995) 

2,6 mg/L  

Dureza (APHA, 1995) 22,5 mg/L Menor que 500 mg/L 

Ferro Total (APHA, 

1995) 

0 mg/L Menor que 0,3 mg/L 

pH (APHA, 1995) 7,98 De 6 a 9,5 

Sólidos Totais Dissolvidos 

(APHA, 1995) 

40 mg/L Menor que 1000 mg/L 

Nitrato (STANDARD 

METHODS 21ªed.) 

0,09 mg/L Menor que 10 mg/L 

Nitrito (STANDARD 

METHODS 21ªed.) 

0 mg/L Menor que 1 mg/L 

Fonte: Acervo do autor. 
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Tabela 16: Resultado da análise da Torneira da nascente 2. 

 

EXAME RESULTADO PADRÃO 

Contagem padrão em 

placa (APHA, 2001) 

8,2 x 10³UFC/ml  

Coliformes Totais 

(APHA, 2001) 

Presença em 100 ml Ausência em 100 ml 

Coliformes 

Termotolerantes (APHA, 

2001) 

Presença em 100 ml Ausência em 100 ml 

Fonte: Acervo do autor. 

Tabela 17: Resultado da análise da Torneira da nascente 2. 

 

EXAME RESULTADO PADRÃO 

Turbidez (APHA, 1995) 25,92 uT Menor que 0,5 uT 

Odor (APHA, 1995) Não Objetável  

Cor Aparente (APHA, 

1995) 

42,8 uH Menor que 15 uH 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Conclui-se que a amostra da Torneira da nascente 2 está em desacordo com os padrões 

legais vigentes em relação aos testes efetuados nos seguintes exames: Coliformes 

termotolerantes (APHA, 2001), Coliformes totais (APHA, 2001), Turbidez (APHA, 

1995), Cor Aparente (APHA, 1995). 
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5.3. Programa de Monitoramento proposto 

O Programa de Monitoramento Hidrológico proposto, tendo a sub-bacia do córrego Vila 

dos Sonhos como unidade de planejamento e controle, tem por objetivos o levantamento 

de dados visando a avaliação da disponibilidade hídrica da microbabia em que está 

inserida a Vila dos Sonhos, e a vigilância da qualidade das águas naquele Ecocentro. 

Contempla, portanto o levantamento de aspectos quantitativos e qualitativos dos 

recursos hídricos locais. 

5.3.1. Localização das estações de controle 

A escolha das estações de controle foi realizada considerando as informações e dados 

obtidos após os trabalhos de campo e contempla pontos dentro e fora dos limites do 

Ecocentro Social Vila dos Sonhos. Foram selecionadas 8 estações (vide Figura 13) de 

controle para aquisição de dados quantitativos e qualitativos, conforme discriminados 

na Tabela 18. 
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Tabela 18: Localização das estações de controle do Programa de Monitoramento 

Hidrológico proposto. 

 

 Característica Tipo de 

monitoramento 

Coordenadas 

Ponto 1 Nascente 1 Qualitativo 21°58'29.11"S 

43°10'54.71"O 

Ponto 2  Caixa d’água Qualitativo 21°58'24.80"S 

43°10'57.96"O 

Ponto 3 Nascente 2 Qualitativo 

Quantitativo 

21°58'25.00"S 

43°10'57.64"O 

Ponto 4 Vertedor Qualitativo 

Quantitativo 

21°58'21.74"S 

43°11'3.63"O 

Ponto 5 Torneira – Nascente 1 Qualitativo 21°58'26.71"S 

43°11'2.83"O 

Ponto 6 Torneira – Nascente 2 Qualitativo 21°58'26.73"S 

43°11'3.41"O 

Ponto 7  Exutório sub-bacia Qualitativo 

Quantitativo 

21°57'30.12"S 

43°10'38.73"O 

Ponto 8 Pluviômetro Quantitativo 21°58'21.49"S 

43°11'1.96"O 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 13: Localização das estações de controle propostas pelo Programa de 

Monitoramento Hidrológico. 

Fonte: Acervo do autor. 

 



70 

 

5.3.2. Características das medições qualitativas 

Propõe-se que as medições de qualidade das águas superficiais e nascentes (Pontos 1, 2, 

3, 4 e 7 da Figura 13) sejam realizadas utilizando-se de sondas multiparamétricas, 

conforme periodicidade bimensal. 

Sugere-se que sejam monitorados os seguintes parâmetros: Oxigênio Dissolvido; pH; 

Temperatura; Condutividade; Salinidade; Sólidos Dissolvidos Totais e Resistividade. 

Quanto à vigilância da qualidade das águas servidas, sugere-se amostragens e análise 

mensais. Os parâmetros a serem analisados deverão contemplar o estabelecido pela 

Portaria 2914/11 da ANVISA, que estabelece padrões de potabilidade para consumo 

humano.  Propõe que sejam amostrados os Pontos 1,2, 3, 5 e 6.  

5.3.3. Características das medições quantitativas 

A medição de vazão por um período mínimo de um ano hidrológico é fundamental para 

avaliar a disponibilidade hídrica de um manancial superficial visando o abasteciemento 

de comunidades de pequeno porte, como é o caso do Ecocentro Social Vila dos Sonhos. 

As medições de vazão realizadas inicialmente no Ponto 4, com auxílio do 

Micromolinete, indicaram a necessidade de incluir uma nova estação de controle a 

jusante do Ponto 4 assim como alterar a forma de medição nesse ponto. Devido à 

incertezas do processo de medição naquela estação de controle advindas das 

características da estação e do regime hidrológico foi instalado um vertedor e uma régua 

linimétrica para se obter medições diárias de vazão no Ponto 4. Espera-se que com a 

instalação do vertedor seja possível obter medidas mais precisas, tanto no período das 

chuvas quanto no período de estiagem. 

Apresenta-se na Tabela 19 a periodicidade proposta para as medições quantitativas 

assim como o tipo de medição adequado. Ressalta-se que a área de estudo situa-se nas 

cabeceiras da sub-bacia, o que implica na necessidade de possíveis medições de vazão 

no período de cheia, em especial nos Pontos 4 e 7.    
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Tabela 19: Periodicidade e tipo de estação de controle das medições quantitativas. 

 

 Periodicidade Tipo de estação de controle 

Ponto 1 Bimestral Vertedor 

Ponto 4 Diária Vertedor e Régua linimétrica                                    

Ponto 7 Bimestral Micromolinete e Régua linimétrica 

 

Fonte: Acervo do autor. 

O Ponto 8 foi escolhido para instalação de pluviômetro. O pluviômetro a ser instalado é 

do tipo Ville de Paris e deverá ser lido diariamente, conforme recomendações do 

INMET. O pluviômetro deverá ser instalado numa área aberta e a 1,5m de altura do 

solo, seguindo as recomendações da Organização Meteorológica Mundial (OMM). 

5.4. Orientações para o detalhamento do projeto urbanístico e licenciamento 

ambiental futuro do Ecocentro Social Vila dos Sonhos 

As ecovilas representam comunidades que buscam maior harmonia com o meio 

ambiente em ações mais solidárias, saudáveis e sustentáveis, em contradição com o 

consumismo, a desigualdade social e a degradação ambiental da nossa atual sociedade.  

Assim, um planejamento adequado do uso e ocupação da área do Ecocentro Social Vila 

dos Sonhos se faz necessário. Antes de qualquer construção em uma ecovila é 

necessário diagnosticar e integrar as variações de geologia, solos, relevo, vegetação, 

hidrografia, uso e ocupação, e demais características que permitam compreender a 

dinâmica da paisagem, e assim indicar ocupações que minimizem os impactos 

ambientais negativos. A integração dessas variáveis ambientais é base fundamental para 

elaboração de zoneamentos territoriais e planejamento de uso e ocupações humanas 

mais sustentáveis. 

Considera-se fundamental a realização do zoneamento geoambiental objetivando a 

integração e inter-relação dos fatores ambientais. Portanto, para a implementação de um 

empreendimento desta natureza é preciso um bom planejamento das ações, o qual 
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requer, sobretudo, conhecimento das condições locais, de modo a auxiliar a tomada de 

decisão. Para tal é necessário planejar e implementar programas de caracterização dos 

meios físico, biótico e socioeconômico da área de abrangência do empreendimento, 

através de um  diagnóstico ambiental  das áreas de influência do projeto. Esse 

diagnóstico constituirá também parte da documentação de um futuro licenciamento 

ambiental do empreendimento, ação recomendada tendo em vista a transparência e o 

compromisso do Ecocentro Social Vila dos Sonhos com a preservação e conservação 

ambiental. 

O objetivo do diagnóstico sócio-ambiental é conhecer a realidade local e avaliar a 

viabilidade de implantação do projeto, considerando-se, consequentemente, possíveis 

dificuldades, estímulos, vantagens e desvantagens. Constituem-se em metas ou 

resultados esperados do diagnóstico ambiental a (1) a elaboração de banco de dados 

georeferenciado, contemplando dados e informações dos meios físicos, bióticos e 

socioeconômicos (2) a elaboração do relatório de diagnostico ambiental, (3) proposição 

de medidas mitigadoras e (4) proposição de um programa de monitoramento 

socioambiental. 

Em termos gerais, a metodologia a ser utilizada na execução do diagnóstico ambiental 

contempla a coleta de dados georeferenciados (imagens, levantamentos em banco de 

dados diversos e em campo com a utilização de GPS); visitas e levantamentos de campo 

visando a caracterização dos meios físico, biótico e socioambiental; trabalhos de análise 

de consistência e de resultados e elaboração de relatórios. 

Em termos mais específicos, a metodologia para o diagnóstico ambiental da área de 

influência do empreendimento deverá contemplar inicialmente o inventário de dados e 

informações secundários, a nível local e regional, visando a definição ou confirmação 

da área de influência direta e indireta do empreendimento. Para tal deverão ser 

levantados dados qualitativos e quantitativos dos meios físico, biótico e 

socioeconômico, ou seja, de uso e ocupação do solo, de caracterização geográfica, 

hidrológica, meteorológica, pedológica, hidrogeológica, taxionômicos, etc. Essas 

informações poderão ser obtidas através de consulta a banco de dados de órgãos oficiais 

(ANA, FIBGE, IGAM, INMET, SEMAD, SUPRAM, etc.) e pesquisa em banco de 

dados de instituições acadêmicas, técnicas e científicas, além de trabalhos de 
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geoprocessamento de imagens de satélites, imagens disponibilizadas por órgãos de 

planejamento e controle ambiental e levantamentos topográficos existentes.  

Ressalta-se que os resultados dessa pesquisa inicial permitirá a elaboração de um banco 

de dados georeferenciado, a ser desenvolvido em linguagem adequada , constituindo-se 

num resultado fundamental para o desenvolvimento de trabalhos futuros e para a 

rastreabilidade dos dados e informações relativas ao projeto.  

Os resultados dessas pesquisas permitirão ratificar ou retificar as áreas de influência 

(direta e indireta) do empreendimento e consolidar as atividades e pesquisas de campo 

planejadas, visando a complementação dos dados necessários para o diagnóstico 

ambiental. Tendo em vista o caráter multidisciplinar do diagnóstico ambiental, as 

atividades de campo deverão ser planejadas de modo integrado, ou seja, contemplando 

as diversas áreas temáticas abrangidas pelo diagnóstico. A duração mínima do 

diagnóstico deverá ser de um ano, considerando as características sazonais de vários 

parâmetros ambientais. 

A etapa de discussão e proposição de medidas mitigadoras deve contemplar a análise 

das ações de curto, médio e longo prazo em função dos impactos ambientais 

diagnosticados, se houver. Não se espera impactos socioambientais negativos 

significativos da implementação do Ecocentro Social Vila dos Sonhos. Caso sejam 

identificados, deverão ser avaliadas as medidas de mitigação em termos de prazo e 

custos de implementação e em seguida hierarquizadas.  

Especial atenção deve ser dada a elaboração do Programa de Monitoramento Ambiental 

do Ecocentro Social Vila dos Sonhos. A operação desse programa constituirá, além de 

seu objetivo técnico visando à adequabilidade do empreendimento e a transparência das 

ações do Ecocentro, uma importante atividade de educação ambiental para os futuros 

visitantes da Vila dos Sonhos.  

Tendo em vista o estágio atual de implementação do empreendimento, em especial 

quanto ao abastecimento de água para os atuais moradores e visitantes do Ecocentro, 

considera-se fundamental que seja realizada uma avaliação expedita da disponibilidade 

hídrica superficial do local. A avaliação mais detalhada, contemplando eventualmente a 
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disponibilidade hídrica subterrânea, poderá ser realizada após a implantação do 

programa de medições hidrológicas proposto para o local nesse trabalho. 
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6. COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

A implementação da comunidade intencional Ecocentro Social Vila dos Sonhos requer 

diretrizes sólidas para o saneamento ambiental. Questão relevante é o abastecimento de 

água para essa comunidade, tendo em vista que existem atualmente moradores e 

trabalhadores com atividades no sitio onde será implantada a Vila dos Sonhos. Aspectos 

quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos disponíveis são fundamentais para o 

planejamento urbanístico sustentável do empreendimento.  

Sugere-se nesse trabalho a implementação de programa sistemático de medições 

hidrológicas, contemplando informações pluviométricas, fluviométricas e de qualidade 

das águas, a fim de se conhecer a real disponibilidade dos recursos hídricos na região de 

influência no Ecocentro. A implementação do programa de monitoramento hidrológico 

será não só uma ferramenta de análise da situação quantitativa e qualitativa local, como 

também se constituirá em bacia hidrológica experimental, proporcionando ferramentas 

para oficinas de educação ambiental para os visitantes do Ecocentro Social Vila dos 

Sonhos. 

Como resultados desse trabalho destacam-se a geração de mapas temáticos da região de 

influência do Ecocentro, em especial o mapa topográfico que poderá subsidiar o projeto 

urbanístico do empreendimento; o mapa das APPs, geoprocessadas com base no novo 

Código Florestal Brasileiro, contemplando a proteção de nascentes e de matas ciliares 

no interior dos limites da propriedade da ONG. Ressalta-se a importância das APPs em 

torno de nascentes, devido ao isolamento criado pela vegetação dificultando 

contaminação causada por agentes externos. Esse é o caso das nascentes utilizadas para 

abastecimento atualmente da Vila dos Sonhos, em que pese os resultados das análises de 

qualidade das águas realizada.  

Destaca-se também como resultado desse trabalho a localização central do Ecocentro 

em relação aos quatro remanescentes de mata atlântica adjacentes.  A área da Vila dos 

Sonhos é privilegiada nesse aspecto, sugerindo-se aos gestores da ONG que seja 

realizado um planejamento visando o reflorestamento e a recuperação da mata atlântica 

local, a qual serviria como um corredor ecológico entre os fragmentos de mata atlântica, 

aumentando a biodiversidade natural regional. Nesse contexto recomenda-se que sejam 
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realizados estudos visando à avaliação das características pedológicas e agrícolas dos 

solos locais, importantes para a orientação dos trabalhos de reflorestamento.  

Os resultados das análises de qualidade das águas servidas atualmente no Ecocentro 

indicaram para todos os quatro pontos amostrados uma contaminação por coliformes 

totais e termotolerantes, cor aparente e turbidez. Esses resultados indicam a necessidade 

do estabelecimento de um programa de vigilância sanitária e de ações que identifiquem 

as possíveis causas dessa contaminação. 

Como recomendações destacam-se (1) a necessidade de estudos que possam controlar e 

mitigar os efeitos da erosão local (fator relevante da área estudada é sua topografia 

muito acidentada); (2) a implementação de formas alternativas de captação de água, 

para usos menos nobres, como o aproveitamento de águas pluviais das moradias e das 

utilidades coletivas, como uma alternativa para a redução do volume de água provinda 

das nascentes; e (3) a avaliação das potencialidades de uso de matérias primas locais e 

regionais na construção de moradias e da infra estrutura local, visando atender 

princípios de sustentabilidade social e ambiental e disponibilizar ferramentas para as 

atividades de educação ambiental dos visitantes do Ecocentro Vila dos Sonhos. 

Finalmente, destaca-se que os trabalhos desenvolvidos subsidiarão um futuro 

diagnóstico ambiental da área de influência da Vila dos Sonhos, parte integrante do 

processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Recomenda-se que o 

empreendimento se submeta ao processo de regularização ambiental, tendo em vista a 

transparência das ações e a possibilidade de avaliar (no futuro) os impactos sócios 

ambientais positivos advindos da implementação do Ecocentro Social Vila dos Sonhos. 
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