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RESUMO 

 

Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável da Bacia do Rio Itabapoana 

Projeto Managé 

Uma análise da participação das fontes de financiamento 

 

 

Este estudo disserta sobre a participação das fontes de financiamento sobre a 

participação das fontes de financiamento no Programa de Desenvolvimento Regional da Bacia 

Hidrográfica do rio Itabapoana – Projeto Managé. Concebido por professores da Universidade Federal 

Fluminense em 1995, implantado na região compreendida pelos municípios da Bacia Hidrográfica do 

rio Itabapoana, formada por 18 municípios localizados na área de fronteira dos Estados do Espírito 

Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Analisa as formas de financiamento que viabilizaram a 

implantação do Programa, e de que forma os recursos alocados ou estimulados via Programa foram 

utilizados pelas instituições parceiras. O objetivo foi o de investigar de que forma se deu o processo 

de viabilização destes recursos e das formas de parceria implantadas. Dentre os pontos importantes 

nesse processo, foram destacados: 1) a ocorrência de um processo de regionalismo na bacia 

hidrográfica; 2) os conflitos institucionais existentes entre as políticas operadas por estados em áreas 

fronteiriças, no âmbito do Projeto; 3) a importância da articulação pessoal no processo de captação de 

recursos; e 4) a projeção e  a visibilidade da região, tendo como resultado mais imediato, a sua 

inclusão na política nacional de desenvolvimento regional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: programa de desenvolvimento regional, regionalismo, bacia hidrográfica, 

financiamento a programas regionais, Managé. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Regional Self-maintained Development Program for the Basin of Itabapoana river 

Managé Project 

An anlysis of the financing sources participation 

 
 

 

This learning makes an aproach about the participation of the financing sources in the Regional 

Development Program of the Hydrographical Basin of Itabapoana river – Managé Project. 

Conceived by teachers of Universidade Federal Fluminense in 1995 and applied on the region of 18 

counties of the Hydrographical Basin of Itabapoana river between the limits of Espirito Santo, Minas 

Gerais and Rio de Janeiro states, it analyses the forms of financing sources  which became possible the 

implantation of the Program and the means the resources obtained or encouraged by the Program were 

used by the partner institutions.  The objective was to examine how were the viabilization means of these 

resources and to get the partnerships. Among the most important spots of the process we may to stand out: 
1) the occurrence of regionalism in the hydrographical basin;  2) the institucional conflicts due to the 

politics adopted by the states involved in the área of the project, specialy on their limits;  3) the 

importance of personal efforts in the resources attraction process; and  4) the prominense and visibility of 

the region of which depends on its inclusion in the national politics for regional development.  

 

KEY WORDS:  regional development program, regionalism, hydrographical basin, financing sources 

applied to regional programs, Managé. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

     

O Brasil é um país marcado por fortes desigualdades regionais decorrentes de seu 

processo de ocupação, do modelo de desenvolvimento econômico, das especificidades 

históricas e das políticas econômicas adotadas.  

Vários programas de redistribuição de renda e desconcentração econômica têm sido 

implantados no Brasil desde os anos 50, com o objetivo de constituir estratégicas de redução 

dessas desigualdades. Podemos citar como ações importantes as grandes obras de infra-

estrutura e do apoio à industrialização no âmbito do Plano de Metas, além da criação da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), do Banco de 

Desenvolvimento do Nordeste (BNB), da Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM), da criação da Zona Franca de Manaus, do Fundo de Investimentos do 

Nordeste (FINOR) e, mais recentemente, dos Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. 

Tais programas têm se mostrado insuficientes para atender às necessidades locais 

produzidas pela desigualdade econômica no país, o que nos reporta a Furtado (2004) que 

conclui que o desenvolvimento não é apenas um processo de acumulação e de aumento de 

produtividade macroeconômica, mas principalmente o caminho de acesso a formas sociais 

mais aptas a estimular a criatividade humana e responder às aspirações da coletividade. 

O planejamento regional no Brasil teve três momentos principais: promoção da 

industrialização e modernização concentradas na região Sudeste; nas políticas ocorridas nos 

anos de 60 e 70 através dos Planos Nacionais de Desenvolvimento e na grave crise provocada 

pelo endividamento público como decorrência da estagnação econômica na década de 80. 

Com a promulgação da constituição de 1988, consolida-se o processo de 

descentralização entre as esferas administrativas município, estado e união, com uma maior 

participação da sociedade civil, conduzindo  assim   as   novas   propostas   com   a  intenção  

de  minimizar  as desigualdades regionais.
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É nesse contexto que a parceria ganha espaço no vocabulário político, ao possibilitar 

convênios entre entes federados e entidades privadas, na execução de projetos sobre temas 

específicos, neste caso o desenvolvimento regional sustentável. 

No ano de 1999, o regional está presente em algumas políticas públicas, como é o caso 

da Lei de Recursos Hídricos, em que a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento e da 

adoção do Programa de Mesorregiões Diferenciadas, do Ministério da Integração Nacional, 

que visava o desenvolvimento de territórios com baixo dinamismo econômico.  

Neste sentido, o Desenvolvimento Regional Sustentável passa a ser mais uma 

alternativa para tentar combater as questões de desigualdade no Brasil. Na perspectiva do 

Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento em 1987, o desenvolvimento sustentável seria aquele que atenderia “às 

necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

as suas próprias necessidades”. Neste trabalho o desenvolvimento sustentável será tratado 

como a forma com a qual a sociedade e o poder público se unem para a promoção do 

desenvolvimento através da conjugação do social, cultural, ambiental e econômico visando à 

melhoria da qualidade de vida do ser humano do presente e do futuro.  

A participação da sociedade civil seria então fundamental na construção do 

desenvolvimento sustentável
1
, uma vez que representa a construção da verdadeira democracia 

como porta-voz das gerações, sendo, segundo Bobbio (1996) a democratização da sociedade 

proveniente da democracia política: 

 

 

Percebe-se que uma coisa é a democratização do Estado outra coisa é a 

democratização da sociedade. (...) Hoje se quer apontar um índice de 

desenvolvimento democrático; este não pode mais ser o número de pessoas 

que têm o direito de votar, se aumentou o espaço no qual o cidadão pode 

exercer seu próprio poder de eleitor. (...) modificando o ângulo visual do 

estado para a sociedade civil” (1996, p.55). 

 

 

Com base nessas premissas este estudo disserta sobre a participação das fontes de 

financiamento por um dos programas de desenvolvimento regional – O Managé, concebido 

por professores da Universidade Federal Fluminense em 1995, implantado na região 

compreendida pelos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana, formada por 18 

municípios localizados na área de fronteira dos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro. Esta dissertação analisa as formas de financiamento que viabilizaram a 

implantação do Programa de Desenvolvimento Regional do Itabapoana, em especial de que 

                                                 
1
 Embora se partindo das premissas expressas em Furtado (2004), será mantido o termo “desenvolvimento 

sustentável” nessa discussão, embora compreendamos sua redundância. 
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forma os recursos alocados ou estimulados via Programa foram utilizados pelas instituições 

parceiras e quais os resultados produzidos. Também avalia se houve congruência entre os 

interesses das instituições financiadoras e dos objetivos do Programa. 

O processo metodológico usado para analisar o objeto de estudo incluiu observação e 

vivência direta no projeto, pesquisa documental, entrevistas com os coordenadores do projeto, 

análise de fontes primárias e revisão bibliográfica. 

A observação e a vivência direta ligada ao objeto de estudo foi decorrente do trabalho 

direto junto ao Projeto Managé e ao Consócio de Municípios da Bacia do Rio Itabapoana 

desde 1998, possibilitando assim um conhecimento da trajetória do Projeto e do objeto de 

estudo. 

A pesquisa documental constou da análise do diagnóstico da Bacia do Rio Itabapoana, 

de atas, relatórios, Estatuto do Consórcio de Municípios da Bacia do Rio Itabapoana, pesquisa 

documental disponíveis nos sites das instituições ligadas ao objeto de estudo. 

Outras informações foram coletadas através de entrevistas com os coordenadores do 

Projeto Managé, responsáveis pela articulação dos atores envolvidos no Programa de 

Desenvolvimento Regional na Bacia do Rio Itabapoana. 

A proposta inicial do Projeto Managé consubstanciou-se no desenvolvimento de uma 

metodologia para ser aplicada em Programas de Desenvolvimento Regional que se iniciou 

com uma estratégia de gerenciamento ambiental em uma determinada área, considerando os 

limites político-administrativos estabelecidos pelo poder público, seja em relação à 

competência de atuação seja, à área geográfica. O termo Managé foi escolhido por se tratar do 

nome dado ao rio pelos Puris, nação indígena que habitava as margens do rio na época da 

chegada dos europeus ao rio Itabapoana, que etimologicamente significa “reunião do povo”.  

Dentro desta ótica um grupo de professores da Universidade Federal Fluminense 

propôs a criação de um Programa de Ação Interinstitucional Integrada, onde participariam 

municípios, estados, governo federal, sociedade civil e universidades que possibilitassem a 

viabilização da gestão integrada e sustentável da Bacia do Rio Itabapoana.  

Este programa foi dividido em três etapas: diagnóstico, intervenção e gestão. A 

primeira etapa, com duração prevista de 4 anos, envolvia a construção do diagnóstico sócio-

econômico e o monitoramento das águas, a reprodução de espécies nativas de peixes, o 

saneamento ambiental e a educação ambiental. Esse programa iniciou suas ações através da 

socialização do conhecimento ao colocar à disposição de toda a sociedade as facilidades 

obtidas com o desenvolvimento tecnológico e científico e ao desenvolver um amplo programa 

de interiorização, pautado pela instituição mentora.  
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Dentre os atores envolvidos nas fases iniciais do projeto, estavam quase uma centena 

de professores da Universidade Federal Fluminense, distribuídos em vários departamentos, 

em um esforço conjunto com os governos dos estados, apoiados pelo governo federal por 

meio do Ministério do Meio Ambiente. A finalidade era levar à população de uma região 

carente dos três estados envolvidos, a possibilidade de vivenciar um desenvolvimento 

regional e local gerado de forma articulada, planejada, racional e principalmente que 

resguardasse o meio ambiente e melhoria da qualidade de vida humana. 

Foi dentro deste cenário e baseado na Política Nacional de Recursos Hídricos, em 

discussão na época de elaboração do Projeto e  concretizada através da lei nº 9.433/1997, que 

o Projeto Managé formulou e implementa ainda hoje um Programa de Desenvolvimento 

Regional Sustentável. Este programa propõe um Sistema de Gestão Integrada da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itabapoana, composto também pelo Comitê de Bacia Hidrográfica e pela 

Agência de Águas, previstos na Lei de Recursos Hídricos. Ele prevê a integração e o 

planejamento da região a partir de instâncias participativas em vários níveis de governo, da 

sociedade civil organizada, dos poderes legislativos e executivos nas três esferas de governo e 

do setor produtivo, reunidos em um grande conselho regional, o Fórum do Itabapoana.  

A implantação do Projeto como Programa de Desenvolvimento Regional articulava 

um sistema de captação de recursos que contava com financiamento primeiramente da própria 

Universidade, de ministérios e de instituições públicas e privadas. O projeto é viabilizado por 

um recurso investido equivalente ao montante de R$ 11.429.492,00 (onze milhões, 

quatrocentos e vinte e nove mil e quatrocentos e noventa e dois reais), considerando 

investimentos diretos, indiretos e aqueles estimulados ou motivados pela própria ação, o que 

representa um investimento de R$ 17,52 (dezessete reais e cinqüenta e dois centavos) per 

capita no período 1995-2005.   

Os principais financiadores do Programa de Desenvolvimento são o Ministério da 

Educação, através da Universidade Federal Fluminense, o Ministério do Meio Ambiente, o 

Ministério da Integração Nacional, o SEBRAE, e os municípios através do Consórcio de 

Municípios da Bacia do Rio Itabapoana, criado em 1997 no âmbito do próprio programa. 

A estrutura do texto procura no capítulo 2 descrever as origens, fases e o arranjo 

institucional proposto pelo Projeto. Também apresenta um diagnóstico da região em estudo e 

uma breve discussão sobre região econômica, utilizando-se os conceitos de Perroux (1967) e 

Boudeville (1969).   

O capítulo 3 se debruça sobre a descrição da participação das diversas instituições 

envolvidas no Projeto ou estimuladas por ele. São abordados: a discussão dos objetivos 

iniciais do Projeto, bem como mudanças ocorridas ao longo do processo de implantação, o 
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formato institucional; a análise da concepção e evolução da estrutura de financiamento do 

projeto e as estratégias adotadas para a captação de recursos e avaliação de desempenho. 

No capítulo 4, é realizada a análise da estrutura institucional de financiamento do 

Projeto Managé. As instituições financiadoras são investigadas com ênfase na percepção da 

ocorrência de paralelismos de ações, na adequação da execução de fases importantes e de 

metas do projeto em relação ao interesse e foco das instituições financiadoras, bem como os 

conflitos de objetivos e interesses ocorridos no processo de implantação do Programa de 

Desenvolvimento. Também nesse capítulo são analisados os conflitos institucionais existentes 

entre as políticas operadas pelos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro no 

âmbito do Projeto. Também investigamos a capacidade do Projeto em se constituir como um 

espaço institucional adequado para resolver os problemas de interesses diferentes ou 

conflituosos entre os três Estados. 

Por fim, no capítulo 5, apresentamos as considerações conclusivas dessas análises. 

discute também a constituição de um regionalismo com base nos conceitos de Bourdieu 

(2004) e Markusen (1981). 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO E DO MANAGÉ 

 

 

 

2.1 O PROJETO MANAGÉ 

 
 

Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável concebido dentro do âmbito da 

estrutura de extensão da Universidade Federal Fluminense, o Projeto Managé, propõe uma 

atuação visando à gestão de uma região numa perspectiva de desenvolvimento regional 

sustentável para 20 anos, tempo considerado pelo mesmo como necessário para estabelecer 

uma mudança das condições sócio-econômicas, políticas e culturais que garantam a sua 

sustentabilidade.   

O Projeto prevê ações de curto, médio e longo prazo constando de 3 etapas divididas 

em Diagnóstico, Intervenção e Gestão. A proposta, segundo Barros (2003), visa a participação 

gradativa da Universidade no período de 20 anos, dividido em 5 fases de 4 anos cada uma 

(figura 1). 

À medida que as fases do Projeto forem se efetivando e ganhando sustentabilidade, o 

papel da Universidade dentro do programa de desenvolvimento regional vai diminuindo, 

passando à fase de assessoramento e consultoria. 

Na proposta inicial do Projeto, as etapas de atuação pretendiam se desenvolver 

conforme se segue: 

 

 

A etapa do Diagnóstico visava obter informação e conhecimento da região 

de forma a permitir a elaboração de um planejamento estratégico de médio e 

longo prazo. Para tanto, foram montadas dez equipes temáticas envolvendo 

pesquisadores, técnicos e alunos das Universidades Federal Fluminense, 

Federal do Espírito Santo, Federal de Viçosa e Federal do Rio de Janeiro, 

que durante um ano e meio realizaram dezenas de visitas técnicas à região, 

realizando análises e coletando dados e informações secundárias. Essas 

ações foram configuradas no relatório - Perfil socioeconômico, ambiental e 

cultural da região da Bacia do Itabapoana, elaborado com financiamento do 

Ministério da Educação através da Universidade Federal Fluminense e da 

Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente.
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A Intervenção teve por finalidade encaminhar esses dados aos poderes 

públicos municipais, estaduais e federal, discutí-los através de reuniões 

propositivas e contatos individuais, a fim de estimular a incorporação dos 

mesmos aos instrumentos de planejamento da gestão pública para a região da 

bacia do Itabapoana. Essa fase foi realizada no período de 1997-99. Como 

intervenção é de competência exclusiva dos órgãos executores de políticas 

públicas, esta etapa está sendo desenvolvida pelos governos municipais, 

estaduais e federal, tecnicamente instruídos pelas ações propostas pelo 

desenvolvimento do trabalho regional. 

A terceira etapa, e certamente a mais importante com relação à 

sustentabilidade do projeto e das propostas apresentadas, é a da Gestão, onde 

foi elaborado um modelo de gestão regional integrada e sustentável, trans-

estadual. Esse modelo de gestão denominado de SISGEBI, Sistema 

Integrado de Gestão do Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio 

Itabapoana, vem sendo implementado na região da Bacia do rio Itabapoana 

desde 1997, sendo que sua conclusão está prevista para 2007.(Barros, 2003). 

 

 

 
Figura 1. Fases do Projeto Managé 

Fonte: Relatório do Projeto Managé, 2003. 
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O SISGEBI é implantado progressivamente e composto dos seguintes instrumentos de 

gestão: 1) o Consórcio de Municípios da Bacia do Rio Itabapoana, implantado em junho de 

1997; 2) os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável – CMDS, implantados no 

período de 1999 a 2002; 3) o Núcleo Comunitário, implantado em 2002; 4) o Núcleo 

Empresarial, implantado em 2003; 5) o Núcleo Legislativo, implantado em 2002; 6) o Fórum 

de Desenvolvimento Sustentável da Mesorregião da Bacia do Rio Itabapoana,  implantado em 

2003; 7) o Comitê de Bacia, previsto na lei de recursos hídricos e com implantação prevista 

para 2006; e 8) a Agência de Desenvolvimento Sustentável, que irá englobar na sua estrutura 

a Agência de Águas e com implantação prevista para 2006. 
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Figura 2. Sistema de Gestão Integrada da Bacia do Rio Itabapoana – SISGEBI 

Fonte: Relatório do Projeto Managé, 2003. 

 

 

O Consórcio de Municípios, instituído em 1997, é a única instância juridicamente 

constituída do SISGEBI. Ele trabalha para que toda a concertação proposta tenha agilidade e 

eficiência. Tem como função ser o órgão executivo para a realização das reuniões de 

articulação, de capacitações, da organização das reuniões do Fórum do Itabapoana, de 

seminários e outras ações propostas pelo Managé. 

Os conselhos municipais de desenvolvimento sustentável são constituídos por 

representantes do poder público municipal (membros natos) e da sociedade civil organizada 

(membros eleitos). Instância legalmente constituída e aprovada pelas câmaras de vereadores, 
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o conselho tem caráter consultivo. O prefeito exerce a presidência e sua composição é 

formada por: secretários municipais, um representante da câmara de vereadores e em 

paridade, por representantes eleitos dos segmentos organizados mais representativos da 

sociedade local, sendo um oriundo dos conselhos municipais de políticas públicas.  

Segundo Barros (2003): 

 

 

A implementação dos CMDS ocorreu articuladamente nos municípios. A 

opção por esse modelo permitiu perceber relações sociais locais, bem como 

a configuração estrutural e conjuntural de cada localidade, no que concerne 

aos aspectos econômicos e ambientais, para que a observação desses 

cenários servisse de subsídios na montagem dos CMDS, o que tornou a 

experiência da montagem nos primeiros municípios uma espécie de “projeto 

piloto” para os demais. Isto significou acompanhar sistematicamente os 

trabalhos iniciais para contornar situações de dificuldades na implementação 

e aproveitar ações bem sucedidas e passíveis de serem replicadas e/ou 

adaptadas. 

 

 

O núcleo comunitário é composto por instituições sociais - associações de moradores, 

clubes de serviços, sindicatos, cooperativas e organizações não-governamentais. É a 

representação da sociedade civil organizada no Fórum de Desenvolvimento. Da mesma forma 

que o são os empresários no Núcleo Empresarial, composto por representantes da indústria, 

comércio e serviços de diversos setores da economia. São formados microrregionalmente por 

representantes de municípios localizados no alto, médio e baixo Itabapoana. Segundo Barros 

(2003), esses são os espaços sócio-políticos de apresentação, reflexão, debate e 

encaminhamento das questões comunitárias e empresariais de cunho regional. 

O Núcleo Legislativo, composto por vereadores, deputados estaduais e federais, e 

senadores, tem como proposta a formação de um grupo de parlamentares que discutam as 

demandas da região e proponham leis visando o desenvolvimento regional. 

O Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Mesorregião da Bacia do Rio 

Itabapoana, órgão colegiado de caráter consultivo, tem o objetivo de integrar os diferentes 

segmentos da sociedade para discutir e propor diretrizes sócio-políticas, econômicas e 

ecológicas, visando ao desenvolvimento dos municípios e da região. É integrado por 

representantes dos poderes executivo e legislativo das três esferas de governo, dos núcleos 

comunitários e empresariais e das instituições técnicas e cientificas. O Fórum aglutina todos 

esses segmentos em ações para o desenvolvimento sustentável da região, como: plano de 

desenvolvimento, projetos para geração de emprego e renda, resgate e valorização da cultura, 

investimentos no turismo, agricultura, saúde, meio ambiente, saneamento básico, entre outros. 
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Visando viabilizar algumas destas ações, são criadas câmaras técnicas setoriais em 

saneamento e segurança alimentar, para estudar e buscar soluções nessas áreas. 

O Comitê de Bacia, previsto na Lei de Recursos Hídricos nº 9.433/97, é o órgão 

responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos, com caráter deliberativo e permanente. 

Segundo Siqueira (1999), o Comitê de Bacia Hidrográfica constitui: 

 

 

um espaço público organizado com o objetivo de promover a gestão 

compartilhada entre governo e instituições civis com caráter deliberativo e 

permanente. Corresponde a instância estruturada pelos agentes mobilizados 

em torno dos movimentos sociais, para o exercício do poder de voz e decisão 

no campo da política de recursos hídricos. Em contrapartida, ele representa 

também uma estratégia do Estado para amenizar ou resolver os conflitos de 

uso e competência em torno das questões da água. 

 

 

 Pelo espírito da Lei, o Comitê será o órgão máximo da gestão descentralizada de 

recursos hídricos, onde a participação dos usuários de água é prerrogativa fundamental. No 

contexto do Fórum da Bacia do Itabapoana, será a instância para tratar das questões ligadas à 

política de recursos hídricos.  

A Agência de Desenvolvimento Sustentável é uma estrutura operativa para as questões 

de caráter regional, detectadas na assembléia do Fórum do Itabapoana, e que necessitam 

serem viabilizadas. Será um espaço para o fomento de parcerias e intercâmbio de experiências 

e conhecimentos. Na lei de recursos hídricos é proposta a criação de uma agência de águas. 

Segundo Siqueira (1999), "os agentes do Projeto Managé propõem organizar uma agência 

mais ampla, que incorpore as funções da agência de águas, mas que atue como uma agência 

de desenvolvimento. Será um órgão técnico de apoio ao Comitê e também funcionará como 

um banco regional de desenvolvimento sustentado".
2
 

 O diferencial do Projeto Managé está contido no fato de sua concepção, elaboração, 

modelo de articulação técnica e política, bem como o planejamento e a coordenação, serem 

realizados no âmbito de uma universidade pública, a Federal Fluminense (UFF).  

Este Projeto foi implementado a partir de duas vertentes: pesquisa/extensão e ações 

institucionais. O processo de pesquisa/extensão teve como produto principal o diagnóstico da 

realidade da bacia do rio Itabapoana. Nesta fase, detectou-se a necessidade de envolver outras 

instituições, visando principalmente a integração entre universidades localizadas nos três 

estados e órgãos técnicos localizados na região. Nesta fase, envolveram-se no projeto as 

                                                 
2
 Em decorrência desta instância do Sistema de Gestão não ter sido implantada, não será possível aprofundá-la 

neste texto. 
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Universidades Federais do Espírito Santo, de Viçosa e do Rio de Janeiro, as delegacias 

regionais da agricultura e os órgãos estaduais envolvidos com o setor agrícola.  

Algumas ações institucionais foram sendo desenvolvidas durante a fase de 

diagnóstico, como o controle da qualidade da água, a avaliação das condições de saneamento, 

que possibilitou o inicio de ações em saneamento nos municípios de Alto Caparaó (MG), 

Bom Jesus do Norte (ES), Mimoso do Sul (ES) e São José do Calçado (ES) e, bem como, 

ações educativas de prevenção, capacitação de docentes e sensibilização dos setores da 

comunidade para a importância da preservação ambiental.  

Na fase de diagnóstico pode-se verificar o início da construção de um regionalismo
3
 

pautado a partir de demandas locais. Neste sentido, segundo Siqueira (1999, p. 23), houve 

uma demanda local dos moradores de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e de Bom Jesus do Norte 

(ES), cujos secretários de agricultura desses municípios solicitaram a assessoria da 

Universidade, no sentido de buscar soluções para a recuperação do rio Itabapoana e para o 

resgate do potencial de produção do pescado, através do repovoamento do rio, o que viria 

proporcionar uma fonte de alimentação para a população. 

Ainda, segundo Siqueira (1999, p. 25) a concepção predominante foi dirigida no 

sentido de que toda e qualquer ação com o objetivo de transformar a natureza, seja na sua 

forma nativa ou antrópica, deve ser concebida a partir de uma visão global do ambiente em 

que se propõe atuar. Uma ação parcial focal em um ecossistema que extrapola os limites 

municipais não garante o sucesso de sua execução. 

Por outro lado, dentro da Universidade Federal Fluminense e no Brasil, iniciava-se 

uma discussão sobre formas de gestão ambiental e regional, inspiradas a partir do modelo 

francês de gestão de recursos hídricos. Esta forma de gestão previu um processo de 

descentralização a partir da participação da sociedade civil e a utilização da bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento. Esta forma de gestão se legaliza a partir da promulgação da 

Lei 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

Inicialmente não havia na Bacia Hidrográfica do Itabapoana o reconhecimento social 

da bacia hidrográfica, apenas o Vale do Itabapoana, parte do território da bacia que possuía 

uma identidade histórica.  

A primeira ação do Managé foi fomentar discussões, mobilizar e sensibilizar a 

população para o reconhecimento social da bacia, o que resultaria na formação de um 

regionalismo, com enfoque ambiental, através da união dos municípios e de sua população. 

                                                 
3
   O conceito de regionalismo será tratado no capítulo 5, páginas 85 e 86. 
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No que se refere à noção de espaço regional, temos o trabalho pioneiro de Perroux 

(1967) que concebe o conceito de espaço econômico sobre três óticas: como conjunto 

homogêneo, como campo de forças e como conteúdo de um plano. O autor concebe tais 

conceitos a partir da noção de espaço matemático abstrato e permanece em nível alto de 

abstração conceitual. Para o autor, os espaços econômicos são um conjunto homogêneo 

quando possuem elementos econômicos semelhantes. Os espaços econômicos são um campo 

de forças quando, a partir da polarização provocada por industrias, induz-se o crescimento 

econômico de um determinado espaço. Os espaços econômicos são concebidos como 

conteúdo de um plano quando o desenvolvimento econômico é provocado e planejado por 

uma decisão central.  

Boudeville (1969), discípulo de Perroux, veio ancorar os conceitos abstratos do mestre 

no concreto, no território, o que nos auxilia a discutir se a região da bacia hidrográfica do 

Itabapoana pode ser considerada uma região econômica. Boudeville (1969) associa a noção de 

espaço geográfico – solo, clima relevo, etc... – à de espaço matemático – espaço abstrato nas 

dimensões, onde podem ser representadas as variáveis econômicas e suas inter-relações. A 

partir daí conceitua três tipos de região: homogênea, polarizada e programa. 

Região homogênea “corresponde a um espaço contínuo, em que cada uma das partes 

ou zonas contínuas apresentam características mais próximas o possível das demais” 

(tradução nossa, Boudeville, 1969).  

A região polarizada “é fruto de irradiações comerciais entre as aglomerações urbanas. 

Trata-se de espaços heterogêneos em que as partes são complementares e mantém entre si e 

principalmente com os pólos dominantes, um maior intercambio que com as regiões vizinhas” 

(tradução nossa, Boudeville, 1969).  Nesse tipo de região o intercâmbio interno de bens e 

serviços é superior em todos os pontos à intensidade dos intercâmbios externos. 

A região plano “é um espaço no qual as diversas partes seguem uma mesma decisão, 

como as filiais seguem uma mesma matriz. É um instrumento nas mãos das autoridades, 

localizadas ou não na região, para alcançar um fim econômico estabelecido ” (tradução nossa, 

Boudeville, 1969). Desta forma, haverá várias regiões programa para problemas distintos. 

Boudeville (1969) propõe averiguar se uma dada área é uma região econômica 

homogênea ou polarizada, através de estudos estatísticos, observando as médias e as 

dispersões em torno desta. A região polarizada está ligada à observação estatística das 

interdependências. Trata-se de reunir os elementos de uma estatística descritiva que permita 

diferenciar as regiões, segundo seu caráter homogêneo ou polarizado.  

Nesta ótica a região da bacia do Itabapoana não é uma região homogênea, visto não se 

tratar de um território homogêneo economicamente, uma vez que não possui um conjunto de 
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elementos econômicos semelhantes. Observando os dados de PIB, pode-se claramente 

observar que, em lugar de homogeneidade, o que existe na bacia do Itabapoana é uma 

pronunciada heterogeneidade entre os municípios. Por exemplo, os municípios do Estado do 

Rio de Janeiro são os que detêm os maiores PIBs: Campos dos Goytacazes (R$ 

11.086.350,00), São Francisco do Itabapoana (R$ 421.790,00) e Bom Jesus do Itabapoana 

(R$ 335.330,00), representando 93,21% do PIB dos municípios do Itabapoana. A 

heterogeneidade é também percebida quando examinamos o índice de gini municipal para a 

renda per capita, no qual Presidente Kennedy apresenta o valor de 0,630 e Divino de São 

Lourenço 0,4704.  Analisando o índice de gini regional, elaborado para este trabalho com 

base no PIB dos 18 municípios da Bacia, na renda per capita e na receita arrecadada 

municipal, percebemos a sua heterogeneidade. Vislumbrados, principalmente, pelo PIB 

municipal (0,8829997), onde o grau de desigualdade na sua distribuição entre os municípios é 

grande. Seguido pela arrecadação pública municipal (0,6484735) que, com royalties de 

petróleo, é o principal responsável pela desigualdade entre os municípios. A homogeneidade 

se dá em relação ao grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita 

(0,1069262).   

Também não se trata de uma região polarizada, porque a polarização é dada por 

centros externos à região. Apenas cinco municípios são polarizados por Campos dos 

Goytacazes (RJ), interno à região; a outra parte encontra-se polarizada por Itaperuna (RJ), 

Cachoeiro do Itapemirim (ES), Manhuaçu (MG), Carangola (MG) e Juiz de Fora (MG) e 

ainda pelas capitais Belo Horizonte (BH), Vitória (ES) e Rio de Janeiro(RJ), todas fora da 

bacia. As cidades polarizadas por Campos dos Goytacazes são Bom Jesus do Itabapoana, São 

Francisco do Itabapoana, Bom Jesus do Norte, Apiacá e São José do Calçado. As duas últimas 

são também polarizadas por Itaperuna, ocorrendo uma dupla subordinação. A análise da rede 

urbana
5 

da bacia do Itabapoana (Quadro 1), nos permite apontar a ausência de centros 

polarizadores, onde a esmagadora maioria (15 municípios) é considerada como muito fraco, 1 

médio para fraco, 1 médio e 1 forte para médio. 

 

                                                 
4
 Os dados completos destes indicadores podem ser encontrados nas tabelas 5 e 6, páginas 38 e 40. 

5
 A classificação da rede urbana brasileira foi desenvolvida com base em um conjunto de critérios e 

procedimentos articulados às tipologias de tamanho dos centros urbanos, ocupacional e de dependência 

funcional desses, bem como da forma urbana assumida pelos centros. Para efeito deste estudo, a rede urbana do 

Itabapoana compreende o conjunto das cidades que polarizam o território da bacia e os fluxos de bens, pessoas e 

serviços que se estabelecem entre elas, utilizando como dados os constantes do estudo IPEA/IBGE/NESUR 

(2002). 
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Máximo Muito Forte Forte Forte p/ Médio Médio Médio p/ 
Fraco 

Fraco Muito Fraco 

        

Rio de Janeiro   Campos dos Goytacazes    São Francisco do Itabapoana 

        

    Bom Jesus do Itabapoana   Apiacá 

       Bom Jesus do Norte 

       São José do Calçado 

        

   Itaperuna    Porciúncula 

       Varre-Sai 

       Apiacá 

       São José do Calçado 

        

 Vitória  Cachoeiro    Mimoso do Sul 

       Muqui 

       Presidente Kennedy 

        

    Alegre  Guaçui  Divino de São Lourenço 

       Dores do Rio Preto 

        

Belo Horizonte   Manhuaçu  Manhumirim  Alto Caparaó 

       Caparaó 

        

 Juiz de Fora  Carangola    Espera Feliz 

       Caiana 

        

Quadro 1. Interações Espaciais e Níveis de Centralidade das Cidades do Itabapoana 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados contidos em Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2002). 
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Cabe discutir se a bacia pode ser considerada como uma região-plano, a partir da 

efetivação do Programa de Desenvolvimento proposto pelo Managé. Por um lado, trata-se de 

um território delimitado pela área administrativa dos municípios e pela bacia hidrográfica, que 

vem sendo utilizada como base territorial de planejamento, onde se desenvolvem políticas 

públicas comuns e programas de desenvolvimento conjuntos, tais como: a proposta de 

implantação do Comitê de Bacia; o programa de geração de emprego e renda promovido 

através do incentivo à fruticultura, turismo e artesanato; o programa de despoluição da bacia 

hidrográfica e o programa de segurança alimentar. Por outro lado, como será visto ao longo da 

dissertação, os planos propostos para a bacia pelo Managé não foram incorporados por todos 

os níveis de governo que possuem jurisdição sob a bacia. Por exemplo, ministérios como o da 

Integração Nacional e o do Meio Ambiente vêm efetivamente implementando políticas para a 

bacia como um todo, enquanto os governos estaduais e municípios relutam em fazê-lo
6
.  

Neste sentido, concluímos que a Bacia do Rio Itabapoana é uma região plano em processo de 

consolidação, pois neste território se desenvolve um corpo considerável de planejamento, com 

políticas publicas comuns voltadas a diferentes aspectos do desenvolvimento regional. 

Quando utilizamos a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, estamos pensando em 

recursos hídricos, nos conflitos gerados pela sua escassez ou abundância, na relação das 

pessoas em relação ao bem comum que é a água. 

No Brasil, a prática usual de gestão de recursos hídricos consubstancia-se em 

primeiramente constituir os comitês de bacias hidrográficas, podendo progredir para um 

programa de desenvolvimento regional. A metodologia do Managé propôs iniciar o processo 

de gestão de recursos hídricos por um programa de desenvolvimento regional, possibilitando 

assim preparar a região para o processo de tomada de decisão e posterior implantação do 

Comitê de Bacia. 

O processo passou pela organização da região através da cooperação entre os 

municípios, representada pelo Consórcio de Municípios, da organização dos Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Sustentável que congrega todos os segmentos organizados 

no nível local, da organização dos Núcleos Empresariais, Comunitários e Legislativo e do 

Fórum Mesorregional da Bacia do Rio Itabapoana, chamado inicialmente de Conselho da 

Bacia, possibilitando assim a organização e interação da região.  

O Projeto Managé optou por utilizar a bacia hidrográfica como referência para o 

planejamento regional, mas incorporou os municípios com a sua integralidade territorial. Em 

decorrência de ser uma região essencialmente para fins de planejamento não se poderia 

utilizar a bacia na sua acepção puramente física, porque incorporaria apenas parte do 

                                                 
6
 Esta discussão será apresentada no capítulo 3. 
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território de alguns municípios. Com essa adaptação, a bacia é tomada como unidade 

territorial básica e a unidade administrativa é incorporada à mesma em sua integralidade 

territorial. Isso se deu para evitar problemas institucionais, tais como, no caso de parte de um 

município responder a um tipo de planejamento e outra parte do mesmo município não ser 

contemplada.  

Entretanto, outros problemas institucionais são recorrentes no processo de 

planejamento da bacia. Eles decorrem do fato desta região delimitada por bacia hidrográfica 

de rio federal extrapolar a estrutura política-administrativa existente. No caso específico da 

bacia do Itabapoana temos dezoito municípios, de três estados diferentes, com legislações 

próprias, por vezes diferentes e até conflituosas.  

Podemos, no caso da Bacia do Itabapoana, descrever problemas fiscais gerados a 

partir da diferença de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que 

provocam a compra de combustíveis por consumidores do Espírito Santo diretamente no 

mercado do Rio de Janeiro. Podemos observar também poluição gerada por mau destino dos 

resíduos sólidos e do esgotamento sanitário de alguns municípios contaminando outros ou a 

bacia como um todo, uma vez que tal poluição não respeita os limites administrativos dos 

municípios. Os sistemas de saúde e de educação também ficam altamente comprometidos nos 

municípios de estados fronteiriços, uma vez que fica difícil prever a demanda real pelos 

serviços públicos.  

Um exemplo é o caso do saneamento ambiental nos municípios vizinhos de Bom 

Jesus do Norte (ES) e Bom Jesus do Itabapoana (RJ). Bom Jesus do Norte possui unidades de 

tratamento de esgoto e de resíduos sólidos, enquanto Bom Jesus do Itabapoana, situado na 

outra margem do rio, não tem uma política de saneamento que contemple o esgotamento 

sanitário. O esforço que um município realiza para sanear é perdido na falta de política de 

saneamento do outro.  

Para amenizar tais problemas decorrentes de áreas fronteiriças, Barros (2001: 17) 

propõe que: 

 

 

a gestão de uma bacia hidrográfica implica na criação de um comitê gestor 

único com a participação obrigatória de todos os envolvidos, mas que defina 

uma só política para aquela bacia a ser respeitada e cumprida por todos. Isso 

implica em uma nova postura administrativa tanto nos Estados quanto na 

União. Cada Estado da federação deverá estar preparado para planejar dois 

tipos de gestão: um geral, autônomo para as regiões internas do Estado; 

outros, específicos, colegiados, com representantes dos Estados vizinhos 

para as regiões de fronteiras interestaduais. 
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A gestão do território é o elo da integração dos municípios que o compõem, seja no 

manejo dos recursos fluviais, naturais e, principalmente, culturais, econômicos e políticos.  

Para melhor visualizar como se constitui a região estudada, iremos em seguida 

caracterizá-la. 

 
 
 
2.2 A REGIÃO ESTUDADA 

 

 

A região estudada engloba todos os municípios que compõem a bacia hidrográfica do 

rio Itabapoana (figura 3). Está localizada na região Sudeste em área de fronteira entre os 

Estados do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, possui uma área de 6.084 km² 

e uma população de 652.508 habitantes. Compreende os municípios de: Apiacá, Bom Jesus 

do Norte, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Guaçuí, Mimoso do Sul, Muqui, 

Presidente Kennedy e São José do Calçado (Estado do Espírito Santo); Alto Caparaó, Caiana, 

Caparaó e Espera Feliz (Estado de Minas Gerais); e Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos 

Goytacazes, Porciúncula, São Francisco do Itabapoana e Varre-Sai (Estado do Rio de 

Janeiro). 

As nascentes do rio Itabapoana estão localizadas no Parque Nacional do Caparaó, 

situado entre os estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Os principais formadores do 

Itabapoana são o rio São João, o rio Caparaó - que nascem em Minas Gerais - e o rio Preto e 

Veado, que nascem na Serra do Caparaó, Espírito Santo. A área de drenagem da bacia é de 

4.800 km², possui cerca de 220 km de comprimento e deságua diretamente no Oceano 

Atlântico. 
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  Espírito Santo 

Minas Gerais 

Rio de Janeiro 

 

Figura 3. Mapa da Bacia do Rio Itabapoana 

Fonte: Relatório do Projeto Managé, 2003. 
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A região encontra-se próxima às três capitais da unidade da federação que a compõe. 

Seus municípios são ligados às capitais através das rodovias BR-040, BR-262 e BR-101 (fig. 

4). A região do Itabapoana sofre também influência de seis cidades pólos no nível micro-

regional: Cachoeiro do Itapemirim (ES), Carangola (MG) e Campos dos Goytacazes (RJ), 

Itaperuna (RJ), Manhuaçu (MG) e Juíz de Fora (MG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Posicionamento da bacia do rio Itabapoana na região Sudeste. 

Fonte: Relatório do Projeto Managé, 2003 

 

 

 

Historicamente, a colonização do Itabapoana seguiu os caminhos d’água abertos pelos 

rios das bacias hidrográficas do Itapemirim, Itabapoana e Paraíba.   

Em meados do século XIX, o porto de Limeira, situado no rio Itabapoana, foi um 

marco importante no processo de colonização e formação da região. Por ele entravam os 

navios negreiros e escoava a produção agrícola. A dinâmica econômica da região foi 

intensificada com a extensão da rede ferroviária que contribuiu para melhor escoar a produção 

de cana-de-açúcar e de café, permitindo melhoria na comunicação entre os municípios da 

região e a cidade do Rio de Janeiro.  

No período da colonização, fins do século XIX, a região recebeu muitos migrantes das 

províncias de Minas Gerais e Rio de Janeiro, decorrente da expansão da cultura do café da 

periferia do Vale do Paraíba para as imensas matas virgens e terras devolutas existentes na 

região do Itabapoana (Almada, 1981). 

Horizonte

Rio de

Janeiro

Vitória
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A região do Itabapoana é caracterizada historicamente pela forte projeção econômica 

ocorrida no final do século XIX, baseada nas culturas da cana e seu beneficiamento, passando 

para a cultura do café juntamente com a pecuária.   

O mercado escravo foi intenso e persistiu às leis abolicionistas com registros de tráfico 

de africanos no Itabapoana após 1850. Almada (1981) registra que em março de 1851 ocorreu 

o desembarque de 115 a 120 negros vindos da Costa da África, nos portos do Itabapoana e 

Piúma (ES). 

O município de Campos dos Goytacazes (RJ), o mais importante do território do 

Itabapoana, sediou uma importante economia canavieira que trouxe consigo um forte 

investimento em infra-estrutura através de estradas, de energia elétrica e da ferrovia.  

As práticas produtivas e políticas tradicionais da região, fruto do domínio de 

oligarquias rurais, combinado à crise da agroindústria da cana e ao baixo grau de 

modernização do binômio café e leite acarretou no baixo dinamismo econômico da região. 

Essas características peculiares da história da região ainda hoje se refletem na sua 

estrutura social e econômica. Segundo Cruz (2003, p.30), o norte do Estado do Rio de Janeiro: 

 

 

é conhecido pelo paradoxo de ter sido área tradicionalmente grande 

produtora de cana de açúcar, com grande projeção nacional e de ser, hoje, 

responsável por mais de 80% da produção brasileira de petróleo, por um 

lado; e por outro, figurar entre as regiões de menor desenvolvimento do país, 

considerando-se os aspectos das desigualdades de renda, da qualidade de 

vida e bem-estar, níveis e condições de pobreza e de emprego, e  dinamismo 

da sua economia. 

 

 

Constitui uma região de predominância de municípios pequenos. A distribuição dos 

municípios, segundo o número de habitantes (IBGE, 2000), mostra que 50% dos municípios 

possuem menos de 10.000 habitantes, 17% entre 10.000 e 20.000 habitantes, 28% entre 

20.000 e 50.000 habitantes e apenas um único município, entre 100.000 e 500.000 habitantes. 

A similaridade da distribuição com a do conjunto dos municípios brasileiros e da região 

Sudeste é grande, conforme se pode apreender na tabela a seguir. 
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Tabela 1. Distribuição da população por classes de tamanho Brasil, Sudeste e Itabapoana – 2000 

CLASSES 
DE 

NÚMERO DE MUNICIPIOS 

TAMANHO 
(por mil) 

 

BRASIL 

 

% 

 

SUDESTE 

 

% 

 

ITABAPOANA 

 

% 

TOTAL 5.507 100 1.666 100 18 100 

 Até    10 2.636 48 833 50 9 50 

  10 |-- 20 1.381 25 345 21 3 17 

  20 |-- 50 965 18 269 16 5 28 

  50 |-- 100 301 5 106 6 0 0 

100 |-- 500 193 4 98 6 1 6 

500 e mais 31 1 15 1 0 0 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no Censo Demográfico, IBGE, 2000. 

 

 

A população está concentrada em 79% na área urbana e 21% domiciliada no campo. 

Os municípios com os maiores índices de urbanização são: Bom Jesus do Norte com 90%, 

Campos dos Goytacazes, 89%; Bom Jesus do Itabapoana, 82%; Guaçuí e Porciúncula, 75% e 

Alto Caparão, 71%. O município com a maior porcentagem de população rural é Presidente 

Kennedy (74%), seguido de Divino de São Lourenço (67%) e Caparaó (64%). (Tabela 2). 

Se formos considerar a classificação do IBGE, a região do Itabapoana é considerada 

predominantemente urbana, uma vez que 79% de sua população está localizada em zona 

urbana (Tabela 2), mas isto é devido ao fato de que no Brasil o recorte administrativo 

identifica como áreas urbanas as sedes dos municípios e dos distritos. 
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Tabela 2. População, municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana - 1996 e 2000 

 CENSO CENSO 2000 
 1996    Taxa  

Estado/Município Total Total Urbana  Rural  média de  
 (habit.) (habit.) (habit.) (%) (habit.

) 
(%) crescimento  

       anual2 

ESPÍRITO SANTO        

Apiacá 6.863 7.612 4.886 64 2.726 36 2,62 

Bom Jesus do Norte 8.608 9.228 8.334 90 894 10 1,75 

Divino de São Lourenço 4.385 4.817 1.612 33 3.205 67 2,38 

Dores do Rio Preto 5.649 6.167 3.185 52 2.982 48 2,22 

Guaçuí 23.820 25.328 19.030 75 6.298 25 1,5 

Mimoso do Sul 24.872 26.138 13.270 51 12.868 49 1,25 

Muqui 13.254 13.636 8.630 63 5.006 37 0,71 

Presidente Kennedy 9.559 9.548 2.529 26 7.019 74 -0,03 

São José do Calçado 10.432 10.481 6.958 66 3.523 34 0,12 

MINAS GERAIS        

Alto Caparaó 3.877 4.673 3.329 71 1.344 29 4,78 

Caiana 4.252 4.364 1.750 40 2.614 60 0,65 

Caparaó 4.533 4.999 1.807 36 3.192 64 2,48 

Espera Feliz 18.847 20.536 11.261 55 9.275 45 2,17 

RIO DE JANEIRO        

Bom Jesus do Itabapoana 32.231 33.632 27.427 82 6.205 18 1,07 

Campos dos Goytacazes 389.547 406.511 363.721 89 42.790 11 1,06 

Porciúncula 15.407 15.941 12.013 75 3.928 25 0,86 

São Francisco do Itabapoana 35.810 41.046 19.146 47 21.900 53 3,47 

Varre-Sai 7.554 7.851 4.133 53 3.718 47 0,97 

TOTAL 619.500 652.508 513.021 79 139.48
7 

21  

Fonte: Relatório do Projeto Managé, 2003. 

 

 

Segundo Veiga (2002), desse peculiar recorte entre urbano e o rural derivam 

“curiosidades”, tais como cidades imaginárias, que são áreas urbanas de tamanho irrisório, 

simples aglomerações de agricultores que contam com pessoas ocupadas em atividades 

primárias. Este cenário não é diferente na região do Itabapoana, como o caso da cidade de 

Divino de São Lourenço com 1.612 habitantes ou do distrito de Dona América, em Mimoso 

do Sul, com apenas 30 habitantes segundo o censo de 2000 (Tabela 3). Além disso, os 

municípios da região são, em sua maioria, menores que 20 mil habitantes. Para este autor o 

Brasil é mais rural que urbano, pois considera que a ocupação econômica é quem dá a 

caracterização entre urbano e rural.  

Em uma visão oposta, Monte-Mor 2004) considera que o tamanho populacional não 

tem uma correlação direta com o grau de urbanização da atualidade, como o tinha durante a 

maior parte do século XX. Para o autor, cidade e campo são definidos pela lógica industrial e 

subordinados à produção capitalista. Na atualidade, com o fenômeno do chamado pós-

industrialismo, perde suas características substantivas de origem. Critério fundamental dessa 



 

 

34 

redefinição é o estilo de vida. Nesse contexto, o chamado “rural” se relaciona com o modo de 

vida  urbano através da televisão, produção voltada para exportação, utilização de tecnologias 

modernas, dentre outros. Além disso, para ele, a existência de centros urbanos pequenos 

articulados em novos arranjos sócio-espaciais, consórcios, por exemplo, permite uma 

urbanização mais extensiva. 

 

 

Tabela 3. População residente urbana por distritos – 1996 – 2000  

Núcleos urbanos/distritos Municípios1        População urbana 

  1996 2000 
 Campos dos Goytacazes - sede  CG 287.052 311.723 

 Bom Jesus do Itabapoana – sede BJI 21.489 24.393 

 Guaçui – sede GU 17.180 18.337 

 Travessão  CG 10.847 12.686 

 São Sebastião de Campos  CG 6.223 11.813 

 Mimoso do Sul – sede MS 10.047 10.960 

 Espera Feliz – sede EF 9.295 10.924 

 Porciúncula – sede PC 9.893 10.479 

 São Francisco do Itabapoana
2
 - sede SFI 7.021 8.717 

 Bom Jesus do Norte –sede BJN 7.842 8.332 

 Muqui – sede MQ 7.879 8.133 

 Barra Seca  SFI 7.355 8.012 

 São José do Calçado – sede SJC 5.368 5.969 

 Mussurepe  CG 3.971 5.402 

 Tocos  CG 4.895 4.950 

 Apiacá – sede AP 3.523 4.323 

 Varre-Sai - sede VS 2.527 4.132 

 Alto Caparaó
3
 - sede AC 2.580 3.329 

 Santo Amaro de Campos  CG 3.029 3.147 

 Morro do Coco  CG 3.246 3.138 

 Dores de Macabu  CG 2.392 2.839 

 Presidente Kennedy – sede PK 2.366 2.530 

 Santa Maria  CG 2.607 2.508 

 Maniva SFI 2.325 2.499 

 Dores do Rio Preto – sede DRP 1.809 1.931 

 Caparaó –sede CP 1.346 1.806 

 Santo Eduardo CG 2.533 1.788 

 Caiana – sede CN 2.216 1.751 

 Divino de São Lourenço – sede DSL 1.322 1.612 

 Morangaba  CG 1.599 1.505 

 Vila Nova de Campos CG 3.858 1.374 

 Carabuçu BJI 1.161 1.198 

 Santa Clara  PC 793 896 

 São Raimundo da Pedra Menina DRP - 779 

 Ibitioca  CG 833 723 

 Ponte do Itabapoana MS 642 718 

 São Pedro de Rates GU 607 717 

 Purilândia PC 614 643 

 Serrinha CG 519 581 

 Rosal  BJI 638 574 

 Calheiros BJI 588 551 

 São José das Torres MS 462 528 
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Tabela 3. População residente urbana por distritos – 1996 – 2000 (conclusão) 

Núcleos urbanos Municípios1 População urbana 

  1996 2000 
Airituba SJC 412 525 

 Camará MQ 483 509 

Mundo Novo DRP 450 475 

 Alto Calçado SJC 406 465 

 Conceição do Muqui MS 396 394 

 Piratininga de Bom Jesus BJI 260 385 

 São José da Pedra Menina EF 341 337 

 Santo Antônio do Muqui MS 333 328 

 São Pedro do Itabapoana MS 318 325 

 Serrinha  BJI - 324 

 Bonsucesso AP - 289 

 José  Carlos AP 253 274 

 São Tiago GU 165 138 

 Dona América MS 40 30 

  466.349 513.748 
Notas:     

1. AC – Alto Caparão; AP – Apiacá; BJI- Bom Jesus do Itabapoana; BJN – Bom Jesus do Norte; CG- 

Campos dos Goytacazes; CN – Caiana; CP – Caparão; DRP – Dores do Rio Preto; DSL – Divino de São 

Lourenço;  EF – Espera Feliz; GU – Guaçui; MQ – Muqui;  MS – Mimoso do Sul; PC – Porciúncula; PK 

– Presidente Kennedy; SFI–São Francisco do Itabapoana;  SJC–São José do Calçado; VS–Varre-Sai.  

2 - O município de Alto Caparaó foi instalado em 1997. 

3 - São Francisco do Itabapoana foi desmembrado de São João da Barra e instalado em 1997. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no Censo Demográfico, IBGE, 2000. 

 

 

Observa-se que a taxa de crescimento populacional dos municípios da região do 

Itabapoana é baixa, destacando-se apenas os municípios emancipados recentemente como 

Alto Caparaó (4,78%) e São Francisco do Itabapoana (3,47%). Segundo a classificação do 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, IDH-M
7
, os municípios do 

Itabapoana classificam-se como de médio desenvolvimento humano. Do total dos municípios 

do Itabapoana, 88,9% estão classificados abaixo da média do Brasil e 11,1% estão acima da 

média, mas não representam um destaque no país. Os municípios com menores índices de 

desenvolvimento são Presidente Kennedy (0,674), Varre-Sai (0,679), Divino de São Lourenço 

e São Francisco do Itabapoana (0,688), conforme tabela a seguir. 

                                                 
7
 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é obtido pela média aritmética simples de três subíndices 

referentes às dimensões Longevidade (esperança de vida ao nascer), Educação (alfabetização e taxa de 

matrícula) e renda (PIB per capita). Este é dividido em três patamares para os países com IDH até 0,499 e são 

considerados de baixo desenvolvimento humano; os países com IDH entre 0,500 e 0,799 são considerados de 

médio desenvolvimento humano e, com índice maior que 0,800, são considerados de alto desenvolvimento 

humano.  
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Tabela 4. Índices de Desenvolvimento Humano Municipal, municípios da Bacia do Itabapoana – 1991 

e 2000 

Município / Estado / País 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano Municipal  
1991 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano Municipal 
2000 

Crescimento 
% 

Brasil 0,696 0,766 10,06 

Espírito Santo 0,690 0,765 10,87 

Minas Gerais 0,697 0,773 10,90 

Rio de Janeiro 0,753 0,807 7,17 

Presidente Kennedy  0,586 0,674 15,02 

Varre-Sai  0,600 0,679 13,17 

Divino de São Lourenço 0,596 0,688 15,44 

São Francisco de Itabapoana 0,584 0,688 17,81 

Espera Feliz 0,620 0,700 12,90 

Caiana 0,601 0,710 18,14 

Caparaó 0,624 0,716 14,74 

Apiacá 0,651 0,723 11,06 

Muqui 0,646 0,723 11,92 

Porciúncula 0,646 0,730 13,00 

Mimoso do Sul 0,632 0,742 17,41 

Guaçuí 0,653 0,743 13,78 

São José do Calçado 0,657 0,745 13,39 

Bom Jesus do Itabapoana 0,662 0,746 12,69 

Campos dos Goytacazes 0,684 0,752 9,94 

Alto Caparaó 0,656 0,758 15,55 

Bom Jesus do Norte 0,683 0,766 11,11 

Dores do Rio Preto 0,636 0,769 11,11 

Fonte: IBGE, 2000 

 

 

Todos os municípios do Itabapoana apresentaram crescimento do IDH-M no período 

de 1991 a 2000 acima da média brasileira, com a exceção de Campos de Goytacazes, cujo 

crescimento foi ligeiramente inferior à média nacional. Os municípios que apresentaram 

maiores percentuais de melhora nos indicadores foram Caiana (18,14%), São Francisco do 

Itabapoana (17,81%), Mimoso do Sul (17,41%), Alto Caparaó (15,55%), Divino de São 

Lourenço (15,44%) e Presidente Kennedy (15,02%).  

A região possui uma concentração de renda inferior à média brasileira. Segundo o 

índice de gini
8
, (Tab. 5), os municípios estão distribuídos em uma faixa que vai de 0,47 a 

                                                 
8
 Mede o grau de desigualdade na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor 

varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a 

desigualdade é máxima (apenas um detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é 

nula). 
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0,63, abaixo da média do Brasil, 0,650. O município de menor índice é o de Divino de São 

Lourenço e o de maior é o de Presidente Kennedy. Analisando a variação ocorrida de 1991 

para 2000 podemos destacar preocupação em relação ao comportamento do índice em São 

Francisco do Itabapoana (variação de 34,78%) e Presidente Kennedy (variação de 14,55%) 

onde o grau de desigualdade na distribuição de renda domiciliar per capita aumentou 

sensivelmente de 1991 para 2000, justamente em municípios que apresentam baixo IDH-M. 

 
 
Tabela 5. Índices de GINI  renda per capita- Bacia do Itabapoana - 1991 e 2000 

      

Índice de Gini renda per capita 
Município / Estado / País 

1991 2000 

Brasil 0,630 0,650 

Espírito Santo 0,598 0,608 

Rio de Janeiro 0,609 0,614 

Minas Gerais 0,614 0,615 

Divino de São Lourenço  0,500 0,470 

Espera Feliz  0,560 0,490 

Bom Jesus do Norte  0,560 0,500 

Caparaó  0,560 0,520 

Caiana  0,540 0,540 

Bom Jesus do Itabapoana  0,580 0,540 

Porciúncula  0,590 0,540 

Dores do Rio Preto  0,600 0,550 

São José do Calçado  0,570 0,550 

Apiacá  0,620 0,560 

Varre-Sai  0,590 0,560 

Muqui 0,650 0,570 

Alto Caparaó  0,540 0,580 

Mimoso do Sul  0,570 0,580 

Campos dos Goytacazes  0,620 0,580 

Guaçuí  0,630 0,600 

São Francisco de Itabapoana  0,460 0,620 

Presidente Kennedy  0,550 0,630 

Fonte: IBGE 2000 

 

 

Economicamente, o território é caracterizado pela atividade produtiva do setor 

primário através do café, da pecuária leiteira e de corte, da cana-de-açúcar, da fruticultura e 

do extrativismo mineral.  

A partir da década de 70, o município de Campos dos Goytacazes-RJ passou a ter sua 

receita municipal engordada pelo recebimento de royalties do petróleo, o mesmo ocorrendo 

em Presidente Kennedy-ES a partir do ano de 2003. Em 2004 o município de Presidente 
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Kennedy recebeu R$ 9.642.681,00 em royalties (ANP), o que representa uma receita per 

capita de R$ 1.002,57 e 40% da sua receita total. Mas o impacto gerado pelo petróleo ficou 

restrito às administrações públicas que recebem recursos a partir da Lei de Royalties. Os 

municípios não se beneficiam diretamente, pois a cadeia do petróleo não foi implantada em 

sua totalidade na região. Apenas o município de Macaé (RJ) recebeu a instalação das 

empresas ligadas ao setor. 

Os setores de serviços e comércio têm forte dependência dos municípios pólo de 

Campos dos Goytacazes (RJ), Itaperuna (RJ), Cachoeiro do Itapemirim (ES), e das cidades 

mineiras de Carangola e Manhuaçu, ficando no território do Itabapoana uma rede de serviços 

e comércio composta por estabelecimentos de pequeno porte. Mesmo os grandes bancos, as 

grandes redes de supermercados e outras grandes redes que se instalam na região o fazem 

através de pequenos estabelecimentos, de acordo com o volume de negócios local. 

As atividades industriais são pouco expressivas no território, tendo destaque as 

indústrias de mármore, granito e outras pedras ornamentais, cerâmicas/olarias, construção 

civil e pequenas agroindústrias, tais como: beneficiadoras de café e cereais, torrefadoras de 

café, indústrias de laticínios, fábricas de doces, farinheiras e fábricas de sucos de frutas. A 

agroindústria canavieira, localizada sobretudo no município de Campos, vem passando nas 

últimas três décadas por uma crise. 

A participação da região no PIB brasileiro é de apenas 0,94% (tabela 6).  

Considerando que o município de Campos dos Goytacazes representa 87,25% do PIB da 

Bacia do Itabapoana, os outros 17 municípios representam apenas 0,12% do PIB brasileiro. A 

representação dentro dos seus estados também é muito pequena. Do PIB capixaba, 1,6% é 

composto pelos municípios do Itabapoana; 7,17% do PIB fluminense é composto por 

municípios do Itabapoana e apenas 0,09% do PIB mineiro é composto pelos municípios do 

Itabapoana. Analisando nesta ótica, são municípios de pouca expressão para os seus 

respectivos estados, pois se situam em uma região economicamente periférica. 
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Tabela 6. Produto Interno Bruto a preço de mercado e per capita, segundo as Grandes Regiões, 

Unidades Federação e municípios da Bacia do Itabapoana – 2002 

Produto Interno Bruto 
2002 Grandes Regiões, 

Unidades da Federação 
e 

municípios 

A preço de 
mercado 
corrente 

(R$ 1.000) 

% Região 
Per capita 
(R$ 1,00) 

               Brasil  1 346 027 825      7 631 

     Sudeste   758 374 273      10 086 

Espírito Santo   24 723 040     7 631 
  Apiacá    22 173           0,17     2 845 

  Bom Jesus do Norte    33 728           0,27     3 518 

  Divino de São Lourenço    12 457           0,10     2 479 

  Dores do Rio Preto    24 548           0,19     3 804 

  Guaçuí    94 791           0,75     3 576 

  Mimoso do Sul    97 914           0,77     3 651 

  Muqui    35 605           0,28     2 602 

  Presidente Kennedy    24 445           0,19     2 549 

  São José do Calçado    49 717           0,39     4 709 

Minas Gerais   125 388 846     6 775 
  Alto Caparaó    17 622           0,14     3 548 

  Caparaó    14 526           0,11     2 789 

  Caiana    12 297           0,10     2 856 

  Espera Feliz    67 325           0,53     3 235 

Rio de Janeiro   170 114 091     11 459 
  Bom Jesus do Itabapoana    335 330           2,64     9 653 

  Campos dos Goytacazes   11 086 350         87,25     26 663 

  Porciúncula    206 185           1,62     12 610 

  São Francisco de Itabapoana    421 790           3,32     9 723 

  Varre-Sai    149 173           1,17     18 501 

               BACIA ITABAPOANA   12 705 976            100        19.473  
               % BRASIL 0,94     
               % REGIÃO SUDESTE 1,68     

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.  

    

A capacidade fiscal própria dos municípios que compõem a região do Itabapoana 

(tabela 7) é baixa, visto que eles são altamente dependentes de repasses federais ou do 

recebimento de royalties do petróleo. Além disso, excetuando-se os municípios recebedores 

de royalties, os demais também possuem baixa capacidade financeira. Os municípios mais 

dependentes de repasses federais e estaduais, FPM
9
 e ICMS

10
, são Caiana (85,2%) e Divino 

de São Lourenço (77,7%). 

 

                                                 
9
 Fundo de Participação Municipal; 

10
 Quota parte municipal imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. 
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Tabela 7. Composição da Receita dos Municípios do Itabapoana - 2003 

      Em % 

  Receita FPM1 QPM- Royalties Outras Total 

  
Tributária 

Própria   ICMS2        

Municípios       

Espírito Santo       

Apiacá            4    35          30              -   31  100,0  

Bom Jesus do Norte           5      34          30      1       30,0   100,0  

Divino de São Lourenço 1 47 31 1 20  100,0  

Dores do Rio Preto 2 42 27              -  29  100,0  

Guaçuí 4 32 24 2 38  100,0  

Mimoso do Sul            4,7   31,0       34,0            0,3       30,0   100,0  

Muqui            2,9   41,8       26,9           0,9       27,5  100,0  

Presidente Kennedy           2,6   22,0      17,3         36,4       21,7   100,0  

São José do Calçado            4,3   31,1       29,7           0,0       34,9   100,0  

Minas Gerais       

Alto Caparaó  -   -   -   -           -   

Caiana            3,6   65,1       20,1            0,7       10,5   100,0  

Caparaó - - - - - - 

Espera Feliz            3,8   46,9       20,6               -        28,7   100,0  

Rio de Janeiro       

Bom Jesus do Itabapoana            7,3   19,6       29,8         20,2       23,0   100,0  

Campos dos Goytacazes 4,0  3,0  22,0  66,0  5,0 100         

Porciúncula 5,0  45,0  20,0  26,0  4,0  100            

São Francisco de Itabapoana            3,9    15,2       52,6   -       28,3   100,0  

Varre-Sai            1,1   15,3       44,9          18,2       20,5   100,0  

Nota: 1 – FPM – Fundo de Participação Municipal; 2- QPM-ICMS – Quota parte municipal imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, 

intermunicipal e de comunicação. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados contidos nos balanços municipais coletados nos Tribunais de Contas 

do estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

 

 

Desta forma a Bacia do Itabapoana pode ser considerada uma região de baixo 

dinamismo econômico e pouca representatividade no Brasil e nos seus respectivos estados.
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3  DESCRIÇÃO INSTITUCIONAL DO MANAGÉ 

 
 
 
3.1 OBJETIVOS E METAS DO MANAGÉ 

 

 

O principal objetivo do Projeto Managé é o desenvolvimento regional sustentável com 

uma estrutura de governabilidade descentralizada.  

Para sua implantação e viabilização, adotou-se uma série de estratégias. A estratégia 

inicial foi a de criação de um Programa de Ação Interinstitucional Integrada, com a 

participação dos municípios da região, estados envolvidos, governo federal e universidades, 

para viabilizar a gestão integrada e participativa dos municípios que compõem a Bacia do Rio 

Itabapoana, representada pelo SISGEBI.   

O foco ambiental ocorreu em decorrência do momento pelo qual o Brasil e o mundo 

passavam, ou seja, uma maior conscientização das questões ambientais dentro de um contexto 

de sustentabilidade, que culminaram com a ECO 92.  

A metodologia adotada foi a de articular, coordenar e desenvolver uma proposta 

institucional integrada, que tivesse como finalidade estimular e orientar políticas públicas e 

formas de intervenção que visassem a melhoria da qualidade de vida de toda a população da 

Bacia do Rio Itabapoana. 

Para tanto o Projeto se propôs a elaborar um levantamento ecohistórico, ambiental, 

sócio-econômico e cultural na região da Bacia do Itabapoana; a indicar uma proposta de 

política sócio-ambiental para o desenvolvimento da região; a fornecer elementos para 

formulação de política de educação ambiental a nível regional; a colaborar na implementação 

de política de fiscalização e combate à depredação ambiental na região; a colaborar na 

efetivação de uma proposta de atuação dos órgãos executores nas ações voltadas para o meio-

ambiente e a reunir dados para elaboração de zoneamento econômico-ecológico contendo 

propostas para um desenvolvimento sustentável. 

Durante a realização do diagnóstico ficou evidenciado a necessidade de algumas 

intervenções de caráter emergencial, principalmente na área  de  saneamento básico,  cuja não 
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realização poderia comprometer os objetivos do programa. Desta forma, temas como o 

tratamento de resíduos sólidos, doenças transmitidas pela água, esgotamento sanitário, 

segurança pública, capacitação profissional, foram incluídos no projeto na forma de ações 

emergenciais. Foram também implementadas estratégias para a definição de uma política de 

geração de emprego e renda. 

Em se tratando de um projeto de longo prazo, houve a necessidade permanente de 

rever e adequar metodologias capazes de responder, de forma ágil, às novas situações que se 

apresentavam, tanto no processo de implementação das atividades de campo, quanto na 

articulação interinstitucional. Pode-se afirmar, hoje, que a flexibilidade metodológica adotada 

foi o “grande trunfo” encontrado, uma vez que os resultados alcançados são praticamente 

todos frutos desta adequação. 

Foi considerado que em um programa de desenvolvimento regional, o projeto técnico 

tem que estar constantemente sendo avaliado, reavaliado e adaptado às realidades do 

momento de implantação. É neste sentido que o Projeto Managé tem sustentação, pois a 

universidade é um local considerado adequado para que o processo de avaliação e adaptações 

ocorra, uma vez que é nela que se dá o processo do conhecimento e neste sentido ela vai 

atualizando os dados do projeto técnico, sem ser necessária a atuação de consultores externos, 

o que representa uma grande economia na implantação do projeto. 

 

 
3.2 ARRANJO INSTITUCIONAL 

 
 

Os estudos e pesquisas que deram origem às bases teóricas de fundamentação do 

Projeto Managé tiveram início na década de 80, sendo que as estratégias para a 

implementação iniciaram-se em 1995 no âmbito da Universidade Federal Fluminense, onde 

professores, técnicos e alunos pertencentes a diversos departamentos se uniram para elaborar 

o projeto de ação. Outras instituições foram articuladas para participar e financiar o projeto, 

como o Ministério da Educação, através da Secretaria de Ensino Superior; o Ministério do 

Meio Ambiente, através da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos; os municípios da Bacia 

do rio Itabapoana e os Governos Estaduais do Espírito Santo, de Minas Gerais, e do Rio de 

Janeiro. 

As Universidades Canadenses de Laval, de Trend, de Ottawa e a Ryerson, 

participaram do Projeto quando da sua discussão metodológica.  

É importante que separemos as formas de financiamento em recursos diretos alocados 

para a implantação do programa, recursos alocados para ações que tenham como objetivo o 

desenvolvimento da região e instituições que adotaram a região como unidade de 
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planejamento e implantação de programas próprios, mas que foram estimulados pelo Projeto 

Managé. 

Neste sentido, como se pode observar no Quadro 2, temos o Ministério do Trabalho e 

Emprego, que investiu recursos financeiros do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT 

através dos Governos do Espírito Santo e Rio de Janeiro para capacitação na Bacia do 

Itabapoana. O Ministério da Integração Nacional adotou a bacia hidrográfica em sua 

totalidade como uma mesorregião diferenciada, investiu recursos financeiros no Projeto 

Managé com a finalidade de implantar três conselhos de desenvolvimento sustentável e o 

Fórum Mesorregional, e também vem investindo em cadeias produtivas diretamente com os 

governos estaduais. O Ministério da Agricultura e Abastecimento e do Desenvolvimento 

Social produziu o inventário econômico-ambiental da região. O Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE durante dois anos investiu recursos financeiros no 

Programa e em ações de intervenção. O Banco do Brasil vem investindo recursos a partir do 

Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável – DRS, iniciado pelo banco nas regiões 

Norte e Nordeste e expandido para a região do Itabapoana. A Caixa Econômica Federal 

encontra-se ainda em negociações que, segundo o termo de cooperação técnica entre a Caixa 

Econômica Federal e a Universidade Federal Fluminense, tem como objetivo a implantação 

da agência de desenvolvimento regional sustentável. O Grupo Rede, que através da Usina 

Hidroelétrica de Rosal repassou recursos para os estudos de impacto ambiental no rio 

Itabapoana. A Canadian Air Lines, que forneceu oito passagens áreas para que pesquisadores 

pudessem trabalhar no Canadá. A Companhia de Saneamento do Espírito Santo repassa 

recursos para o Consórcio de Municípios da Bacia do Itabapoana a fim de fomentar a 

formação do Comitê de Bacia.  

Todas estas instituições contribuíram para o desenvolvimento do programa. Na 

construção de um programa de desenvolvimento regional sustentável, todos os parceiros e 

ações são de grande importância, tendo como um dos fatores fundamentais no programa 

proposto a viabilização da implantação do sistema de gestão.   
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Grau de  Atuação 
 
 

Instituição 

 
 

Período de 
Atuação 

Implantação do 
Programa 

Ações na 
Região 

Programas 
Fomentados  

Universidade Federal 

Fluminense 

1995 - 2005 X   

Ministério do Meio Ambiente 1997 X   

Consórcio de Municípios da 

Bacia do Rio Itabapoana 

1997 - 2005 X X  

Ministério do Trabalho - 

Secretaria de Estado de 

Trabalho do Rio de Janeiro – 

Recursos FAT 

1999 – 2000  X  

Ministério do Trabalho - 

Secretaria de Estado de 

Trabalho do Espírito Santo - 

Recursos FAT 

2000  X  

Governo do Estado do Rio de 

Janeiro 

1997 X   

Governo do Estado do Espírito 

Santo 

1997 X   

Ministério da Agricultura e 

Abastecimento / PNUD 

1999 X   

Ministério da Integração 

Nacional 

1999 - 2005 X X  

SEBRAE 2001 - 2004 X X  

Canadian Air Lines 1996 X   

Grupo Rede 1999  X  

Companhia de Saneamento do 

Espírito Santo 

2001 X   

Ministério do 

Desenvolvimento Social 

2003 - 2005   X 

Banco do Brasil 2004 - 2005   X 

Quadro 2. Grau de Atuação das Instituições Financiadoras do Projeto Managé 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Projeto Managé / UFF 

 

 

A forma de atuação das instituições podem ser demonstradas, de forma sucinta, 

através do Quadro 3, e as principais instituições para a efetivação do Programa de 

Desenvolvimento da Bacia do Rio Itabapoana serão trabalhadas no capítulo 3. 
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INSTITUIÇÃO 

 
FORMA DE INSERÇÃO NO PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO 

Universidade Federal 

Fluminense 

Concepção, coordenação e articulação. 

Ministério do Meio Ambiente Etapa diagnóstico. 

Consórcio de Municípios da 

Bacia do Rio Itabapoana 

Instância do sistema gestor, cooperação entre os entes federados 

municipais. 

Ministério do Trabalho, via 

Secretarias Estaduais 

Treinamento e capacitação para as atividades produtivas. 

Governos Estaduais Apoio ao Programa através de técnicos e infra-estrutura. 

Participação no fórum de Desenvolvimento. 

Ministério da Agricultura e 

Abastecimento / PNUD 

Inventário econômico-ambiental da região. 

Ministério da Integração 

Nacional 

Adoção da região como uma mesorregião diferenciada e inserção 

no Plano Plurianual para ações de desenvolvimento regional. 

Apoio direto ao Projeto Managé para implantação de três 

conselhos e do Fórum Mesorregional. 

Investimentos em cadeias produtivas através do Consórcio e 

governos estaduais. 

SEBRAE Apoio ao Programa de Desenvolvimento para a instalação de 15 

conselhos. Ações de intervenção em cadeias produtivas, 

promoção da cultura e treinamento.  

Universidade Canadenses Intercâmbio entre pesquisadores e discussão metodológica. 

Canadian Air Lines Viabilização de transporte para pesquisadores. 

Grupo Rede Estudo de Impacto Ambiental no Rio Itabapoana. 

Companhia de Saneamento 

do Espírito Santo 

Apoio Financeiro ao Consórcio do Itabapoana. 

Ministério do 

Desenvolvimento Social 

Instalação do Consórcio de Segurança Alimentar na região do 

Itabapoana. 

Banco do Brasil Implantação do Programa de Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Banco do Brasil. 

Quadro 3. Atuação das instituições no Programa de Desenvolvimento do Itabapoana –1997-2005 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Projeto Managé/UFF 

 

 

As ações de articulação política visando à construção de parcerias para viabilizar o 

Programa de Desenvolvimento, sempre tiveram uma tônica importante na sua concertação.  

Ressaltamos como as mais importantes, aquelas que contribuíram diretamente para o 

desenvolvimento e implantação do Programa de Desenvolvimento. Desta forma destacamos a 

criação do Consórcio do Itabapoana, a partir da articulação com os dezoito municípios que 

compõem a bacia.  Destacamos também a seleção do Projeto Managé, como uma das 100 

experiências da Agenda 21 brasileira, através do Ministério do Meio Ambiente e que veio a 
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induzir ao seu primeiro financiamento. Da mesma forma, a integração com as Universidades: 

Federal do Espírito Santo, Federal do Rio de Janeiro e Federal de Viçosa, que proporcionaram 

intercâmbio entre profissionais de diversas regiões. No caso dos profissionais do Espírito 

Santo, somou-se ao fato de que na gestão estadual 2002-2006, vários desses profissionais 

vieram a ocupar cargos em secretarias e órgãos de desenvolvimento, proporcionando assim 

boa articulação governamental. Outro fator importante foi a inserção da Bacia do Itabapoana 

no Programa de Mesorregiões Diferenciadas do Ministério da Integração Nacional, fato este 

que veio a respaldar a configuração do território da bacia, além de proporcionar ações 

promotoras de desenvolvimento. A parceria com o SEBRAE Nacional, que através de suas 

unidades nos três estados, trabalharam durante dois anos no Programa, veio a contribuir 

sobremaneira na implementação do modelo gestor, acelerando o cronograma inicial 

estabelecido pelo Projeto Managé e proporcionando uma maior eficácia em todas as ações do 

programa. Estas são consideradas as articulações mais importantes e serão descritas com 

detalhes no capítulo 4. 

Somadas a estas, podemos elencar outras articulações que, apesar de não serem 

consideradas neste trabalho como as mais importantes, contribuiram para o processo de 

desenvolvimento da região e do reconhecimento do Projeto Managé. Neste sentido temos a 

inclusão do Projeto Managé pela Casa Civil quando da visita oficial do Presidente da 

República no Canadá em maio de 1997, demonstrando assim a importância do Projeto. O 

convênio com a Canadian Airlines, que viabilizou o intercâmbio de pesquisadores brasileiros 

e canadenses na operacionalização do convênio com as Universidades Canadenses. Além da 

visita técnica de oito pesquisadores canadenses à bacia do rio Itabapoana com recursos da 

Universidade das Nações Unidas no Canadá, visando à elaboração de um plano de trabalho 

conjunto. A seleção do Projeto Managé como uma das 10 melhores experiências em “Boas 

Práticas em Governabilidade Local” da América Latina, no ano de 2003, através do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. A inserção da Bacia no Programa Fome 

Zero do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Apesar do Consórcio de 

Segurança Alimentar levar o nome de Itabapoana, os critérios de seleção dos municípios 

foram outros que não o da bacia hidrográfica, formando assim um outro recorte regional 

totalizando 34 municípios dos três estados
11

. A inserção da Bacia do Itabapoana no Programa 

de Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco do Brasil. Este programa propõe 

promover ações do Banco, buscando mobilizar os agentes econômicos, políticos e sociais para 

impulsionar o desenvolvimento sustentável e está sendo implantado nas regiões Norte e 

                                                 
11

 Devido a relevância e abrangência do processo de implantação do Consórcio de Segurança Alimentar do 

Itabapoana – Programa Fome Zero, este tema se constitui em unidade própria de pesquisa, não sendo possível 

aprofundá-lo nesta dissertação. 
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Nordeste, nos Vales do Jequitinhonha (Minas Gerais), Mucuri (Minas Gerais, Bahia e Espírito 

Santo), Ribeira (São Paulo) e na Bacia do Rio Itabapoana. E por último, a assinatura em 2005, 

de convênio com a Caixa Econômica Federal, com objetivo de capacitação de gestores e 

implementadores de políticas públicas, pesquisa e implementação de indicadores de avaliação 

de projetos de desenvolvimento, modelagem para uma agência de desenvolvimento regional.  

 

 

3.3 FINANCIAMENTO 

 
Como um programa de desenvolvimento não se faz em curto prazo, foi necessário 

pensar em estratégias de sustentabilidade financeira para que o Projeto se concretizasse.  

A estratégia de captação de recursos do projeto se pautou em um projeto técnico bem 

embasado, com foco social e ambiental, com uma forte articulação e sensibilização junto aos 

governantes e a sociedade civil. Por se tratar de um projeto que propõe o desenvolvimento 

regional de um território da região Sudeste, não existem fontes econômicas de financiamento 

oficiais especificas. Entende-se fonte econômica aquela já existente, como exemplo, 

financiamentos para saneamento e habitação e, como fonte política, aquela onde é necessário 

um convencimento político para demonstrar a viabilidade técnica do projeto. Podemos 

apreender daí que a sensibilização política é uma importante estratégica no Projeto Managé. 

Um programa de desenvolvimento regional tem que ter estratégia de sustentabilidade 

em cada um de seus eixos de sustentação, ou seja, o técnico, o político, o financeiro e o social. 

Nessa dissertação o foco é na estratégia de financiamento. 

Na elaboração do Projeto três pontos foram destacados para que os financiadores se 

sensibilizassem com o pleito: demanda local representada pelos moradores de Bom Jesus do 

Norte e do Itabapoana; a existência de três áreas de mata atlântica passíveis de compor a 

reserva da biosfera da Mata Atlântica pela UNESCO e um apelo social através da justificativa 

de que o projeto seria uma estratégia para a Campanha de Combate a Fome lançada na época 

na região.  

Analisando as articulações institucionais percebemos o problema representado pela 

descontinuidade administrativa no poder público, onde a cada quatro anos pode alterar todo 

quadro administrativo na União, nos estados e nas prefeituras. Este talvez seja um dos 

obstáculos mais significativos na implementação e desenvolvimento de um projeto que visa 

um planejamento de longo prazo como o Managé. Como exemplo, podemos citar a 

necessidade de restabelecer toda a articulação intermunicipal após o processo eleitoral de 

1996, uma vez que não houve continuidade administrativa e, assim, as informações e decisões 
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se perderam. Mesmo após a formação do Consórcio em 1997, houve necessidade de ampla 

articulação com os prefeitos eleitos em 2000 e 2004, após cada processo eleitoral. O mesmo 

ocorreu com as eleições nos níveis estaduais e federais.  

Como o Projeto propõe a criação de formas e práticas políticas locais, através do 

fortalecimento da sociedade civil e da cooperação entre municípios, o elo entre as políticas 

adotadas poderá, quando da efetivação destas instâncias participativas, minimizar os possíveis 

conflitos gerados pela descontinuidade administrativa.  

Para o coordenador do Projeto, em entrevista concedida no âmbito da pesquisa 

efetuada para esta dissertação, a descontinuidade administrativa e política provocada a cada 

mandato têm sido um grande desafio. Há necessidade de buscar estratégias que possibilitem o 

fortalecimento do projeto com base institucionalizada no município, a fim de que não haja 

qualquer interrupção nos trabalhos.  

O mesmo ocorre nas relações estabelecidas com as secretarias estaduais.  Mudanças 

significativas também ocorreram no plano federal, principalmente com relação ao apoio 

financeiro. Como são inúmeros os órgãos com potencial para serem parceiros nestas 

instâncias, a coordenação do projeto deve ficar permanentemente atenta às diversas 

conjunturas políticas internas. O que é mais grave, a cada mudança alteram-se todos os canais 

de comunicação institucional, prejudicando a estrutura de articulação política e de 

financiamento ao Projeto. 

Foram vários os financiadores (tabela 8) para o Programa de Desenvolvimento, alguns 

deles investindo diretamente para a aplicação da metodologia e outros nas ações de fomento 

ao desenvolvimento. 

 

 

Tabela 8. Recursos aplicados no Programa Managé
1 
, entre 1995 – 2005 

Valores corrigidos pelo IPCA 2004 

      
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA PERÍODO TOTAL % 

   R$  

SEBRAE 2003 - 2004 4.954.387      43,35  

Ministério da Integração Nacional 1999 - 2004 2.243.466   19,63 

Universidade Federal Fluminense
2 

1995 - 2005 1.313.084      11,49  

Ministério do Meio Ambiente  1997 902.651        7,90  

Ministério do Trabalho e Emprego
3 

1999 - 2000 855.918        7,49  

Consórcio de Municípios da Bacia do Rio Itabapoana 1997 - 2005 626.865        5,48  

Grupo Rede  1999 182.002        1,59  

Ministério da Agricultura e Abastecimento / PNUD
6 

1999 121.335      1,06 
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Conclusão 

Tabela 8. Recursos aplicados no Programa Managé
1 
, entre 1995 – 2005 

 Valores corrigidos pelo IPCA 2004 

INSTITUIÇÃO FINANCIADORA PERÍODO TOTAL % 

  R$  

Governos Estaduais
4 

1998 e 2005 119.518        1,05  

BANESTES
5
 1998 7.952        0,07  

Companhia de Saneamento do Espírito Santo 2001 - 2005 75.991        0,66  

Canadian Air Lines
7 

1996 26.323        0,23  

      
TOTAL   11.429.492 100,0 

      

1- Foram contabilizados recursos financeiros e com prestação de serviços até outubro de 2005; 

2- Gastos com custeio - manutenção da sala, salários de professores cedidos e funcionários, aluguel do espaço, 

combustível e passagens aéreas; 

3- Recursos repassados via Secretarias Estaduais de Trabalho do ES e RJ; 

4- Ação desenvolvida pelo Projeto Novas Fronteiras da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável - 

PNUD BRA 97/015 – PNUD, através do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, pela Secretaria de 

Desenvolvimento Rural; 

5- Recursos aplicados em 1998 através de: utilização de helicóptero (ES e RJ) e assistência técnica aos trabalhos 

na área de agricultura; Recursos aplicados em 1998 através de: utilização de helicóptero (ES e RJ) e 

assistência técnica aos trabalhos na área de agricultura; 

6- Banco do Estado do Espírito Santo. Referente a patrocínio para o 2º Seminário de Integração do Managé; 

7- Referente a cinco passagens aéreas – Brasil x Canadá x Brasil 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelas instituições financiadoras e pelo Projeto 

Managé/UFF 

 

 

Em um programa de desenvolvimento regional é importante diferenciar o recurso de 

manutenção do programa do recurso destinado às ações estruturantes do programa. Neste 

estudo chamamos de recurso de manutenção do programa aquele que permite com que os 

estudos, as assessorias permanentes, possam se dar sem interrupção e, como recurso de ações 

estruturantes ou pontuais, aqueles destinados às ações desenvolvidas diretamente nos 

municípios ou nas cadeias produtivas, mas que não necessitam, necessariamente, de serem 

contínuas. 
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 4   ANÁLISE DAS INSTÂNCIAS FINANCIADORAS 

 

 

 

A implantação do Projeto Managé como Programa de Desenvolvimento articulou um 

sistema de captação de recursos que contou com o financiamento, primeiramente da própria 

Universidade, e em seguida, de ministérios e de instituições públicas e privadas. O projeto é 

viabilizado por um recurso investido equivalente ao montante de R$ 11.429.492,00, 

considerando investimentos diretos, indiretos e aqueles estimulados ou motivados pela própria 

ação, o que representa um investimento de R$ 17,52 per capita no período 1995-2005.   

Neste capítulo são analisados: o perfil das principais instituições financiadoras, sua 

participação efetiva no Managé, seus objetivos, a existência de congruência entre eles e os 

objetivos do Projeto Managé e a figuração do desenvolvimento regional dentre suas 

prioridades de ação. 

Podemos considerar como principais financiadores do Managé aqueles que investiram 

na proposta de uma nova regionalização e no Programa de Desenvolvimento proposto. Este 

critério está em sintonia com a estratégia de captação de recursos do próprio projeto, pautada 

na viabilização de implantação do modelo gestor para a região do Itabapoana. 

As principais instituições financiadoras totalizam 88,89 % do investimento aplicado 

no período 1995 a 2005. Os valores apresentados na tabela 9 foram atualizados pelo IPCA – 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo, de 2004, e as instituições financiadoras foram 

expostas na ordem cronológica de participação no Programa. 
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            Tabela 9. Recursos aplicados no Programa Managé, 1995-2005 

                         Valores corrigidos peloIPCA 2004 

INSTITUIÇÃO FINANCIADORA VALOR TOTAL 
R$ 

% 

Universidade Federal Fluminense 1.313.084 11,49 

Ministério do Meio Ambiente 902.651 7,90 

Governos Estaduais 119.518 1,05 

Consórcio de Municípios da Bacia do Rio Itabapoana 626.865 5,48 

Ministério da Integração Nacional 2.243.466 19,63 

SEBRAE  4.954.387 43,35 

Outros
1
 1.269.521 11,11 

TOTAL 11.429.492 100 

Nota: 1- Ministério do Trabalho e Emprego, BANESTES, Ministério da Agricultura e Abastecimento / 

PNUD, Canadian Air Lines, Grupo Rede e Companhia de Saneamento do Espírito Santo 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelas instituições.  

 

Em se tratando de um Programa de Desenvolvimento Regional, com atuação e 

resultados de longo prazo, o recurso considerado pela coordenação como o fundamental para 

a implantação do Programa foi o alocado pela Universidade Federal Fluminense desde 1995. 

A Universidade vem se responsabilizando pela infra-estrutura física necessária aos trabalhos 

da equipe; pelo quadro técnico da coordenação do Projeto; pela manutenção da logística 

necessária para a implantação do programa, composta por veículos que são de uso exclusivo 

do Projeto Managé; e pelo custeio do projeto representado por gastos com combustível e 

material de consumo do escritório de Niterói, possibilitando, portanto a sustentabilidade do 

Programa de Desenvolvimento. 

Os recursos alocados pelo Ministério do Meio Ambiente em 1997 foram destinados à 

aquisição de veículos, laboratório de análises químicas da qualidade da água, laboratório para 

o estudo da ictofauna do rio Itabapoana e pessoal técnico responsável pelo diagnóstico na 

primeira fase do Projeto Managé. Além de proporcionar condições favoráveis para a 

realização do diagnóstico, este recurso possibilitou o processo de sensibilização e mobilização 

junto à população da região para a implantação do Programa de Desenvolvimento e o 

reconhecimento da região estudada. 

O SEBRAE foi a instituição que mais investiu financeiramente no Programa de 

Desenvolvimento da Bacia do Itabapoana, representando 43,35% dos investimentos. Em 

seguida temos o Ministério da Integração Nacional, com 19,63% e a Universidade Federal 

Fluminense com 11,49%. Este grau de participação no financiamento do Managé não 

representa por si só, o fator predominante na hierarquização quanto à importância no 
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programa proposto, conforme iremos descrever neste capítulo.  Os outros critérios utilizados 

são medidos pela continuidade na atuação de forma regional. Podemos citar que a 

Universidade, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Integração permanecem 

utilizando o recorte territorial da bacia hidrográfica, enquanto o SEBRAE deu por encerrada 

suas atividades no formato regional em 2004. 

 

 

4.1 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

 

Neste trabalho, consideramos a universidade como uma das instituições financiadoras ao 

Programa de Desenvolvimento Regional da Bacia do rio Itabapoana, uma vez que os recursos 

que disponibiliza através de projeto de pesquisa e extensão – o Managé – são vitais para o 

programa como um todo.  

A Universidade Federal Fluminense destaca-se em ensino e pesquisa nas áreas de 

história, engenharia, química, medicina, cinema e geociências (meio-ambiente). É composta 

por diversos campi distribuídos em várias cidades do Estado do Rio de Janeiro. Na área da 

Bacia do Itabapoana, a UFF conta com o campus de Campos dos Goytacazes, onde se localiza 

o Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional com os Departamentos de 

Serviço Social e de Fundamentos de Ciência da Sociedade. Conta também com o Colégio 

Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges situado em Bom Jesus do Itabapoana e atua através 

do Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro – CEDERJ, nos 

Pólos de Bom Jesus do Itabapoana e São Francisco do Itabapoana. 

As relações entre sociedade e Estado e as instituições de ensino superior públicas 

podem refletir desejos aflorados em ambas as partes. O empenho em pesquisa-ensino-

extensão dessas instituições é, na opinião de alguns autores, possibilitado especialmente pela 

autonomia inerente a elas o que, de certa forma, lhe confere a confiabilidade necessária na 

execução dos trabalhos. Como expõe Chauí (2003): 

 

 

A universidade é uma instituição social e como tal exprime de maneira 

determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um 

todo (...) Pode-se ver em seu interior a presença de opiniões, atitudes e 

projetos conflitantes que exprimem divisões e contradições da sociedade 

como um todo. Essa relação interna ou expressiva entre universidade e 

sociedade é o que explica, aliás, o fato de que, desde seu surgimento, a 

universidade pública sempre foi uma instituição social, isto é, uma ação 

social, uma prática social fundada no reconhecimento público de sua 

legitimidade e de suas atribuições, num princípio de diferenciação, que lhe 

confere autonomia perante outras instituições sociais, e estruturada por 
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ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade 

internos a ela.  

(...) É exatamente por ser uma instituição social diferenciada e definida por 

sua autonomia intelectual que a universidade pode relacionar-se com o todo 

da sociedade e com o Estado (...). 

 

 

Foi nesse contexto que a Universidade Federal Fluminense se apresentou à sociedade 

da Bacia do Rio Itabapoana, através da legitimidade de universidade pública por meio do 

então chamado “Projeto Managé”, cuja análise demonstra uma estrutura consistente do ponto 

de vista da organização, como já visto anteriormente, somado ao respaldo de organismos 

federais e internacionais. Verificou-se sua aceitação em diferentes instituições 

governamentais, prefeituras e governos estaduais e  pela sociedade, parte reconhecedora da 

legitimidade da instauração do processo de gestão da bacia e facilitadora da criação do 

ambiente integrador. Interferências negativas por parte de outros agentes sociais não foram 

constatadas, o que representa um ponto positivo a mais na avaliação aqui empreendida.  

No Projeto Managé, a atuação da Universidade Federal Fluminense se deu por meio de 

ações de articulação e integração, envolvendo órgãos federais, estaduais e municipais, a fim 

de otimizar recursos, efetivar a ação multidisciplinar e implementar a integração técnica. O 

aspecto associativo é também percebido na implementação de projetos específicos de ensino, 

pesquisa e extensão e pela participação de docentes, alunos e técnicos da instituição, 

principalmente na elaboração do diagnóstico da região. 

Os projetos de pesquisa realizados no âmbito do Projeto representam abertura de 

espaço importante para a elaboração de monografias e teses e para a participação dos 

estudantes em programas de iniciação científica. A aplicabilidade imediata de todo o 

conhecimento gerado na academia e disponibilizado para a sociedade completa a ação 

extensionista do Projeto Managé. Outro ponto importante a ser destacado é a oportunidade de 

colocar a comunidade científica, ou seja, professores, técnicos e alunos, em contato direto 

com a realidade social da região. 

Atualmente, na fase em que a participação da universidade tende a diminuir, a 

interdisciplinaridade é alcançada através de conteúdos desenvolvidos pelos alunos, 

principalmente no curso de serviço social, os quais participam do Programa por meio de 

estágios e pela produção de monografias que abordam temas vinculados ao Projeto Managé. 

Desse modo, a atuação da Universidade no Managé conjuga os três eixos 

fundamentais da sua atribuição que contempla o ensino, a pesquisa e a extensão. 

O Projeto Managé foi apresentado, debatido e aprovado pelo Conselho Universitário 

da UFF, maior instância colegiada da universidade. Esta medida teve a finalidade de garantir 

a continuidade de ação de médio e longo prazo. Neste sentido o projeto foi aprovado como 
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um projeto institucional da universidade e não de uma unidade específica: institutos, 

faculdades, departamentos ou pró-reitoria. Para efeitos administrativos, o Projeto é vinculado 

à Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, mas subordinado ao Reitor. A sede física do Projeto 

localiza-se no campus de Niterói, possuindo uma coordenação regional em Campos.  

Em entrevista realizada em nossas pesquisas primárias, a coordenadora regional do 

projeto destaca a importância da presença da UFF em Campos. Trata-se da primeira 

universidade pública federal na região, uma instituição de 43 anos, com estrutura consolidada, 

sendo de grande importância para a região do Itabapoana, pois mesmo com o caráter de 

universalidade, leva a UFF a desenvolver experiências de produção de conhecimento 

regionalizadas, por meio da pesquisa, do ensino e da extensão. Possibilita a alunos dos estados 

do RJ, MG e ES mais uma oportunidade de acesso ao ensino público e gratuito. 

A participação do pólo de Campos da UFF no Projeto se deu através da participação 

de professores que desenvolvem ensino-pesquisa-extensão no âmbito do Managé, incluindo 

uma professora que é a coordenadora regional do projeto e alunos que no inicio do mesmo 

fizeram parte do grupo temático de sócio-política. Todas as despesas com o projeto sempre 

foram arcadas pela coordenação geral da universidade em Niterói.  

Em relação à forma de atuação dos profissionais envolvidos no Projeto Managé, cada 

pesquisador atuava, e atua, em liberdade na promoção dos projetos específicos, cada qual com 

seus objetivos, métodos e meta, embora em conformidade com a filosofia geral do Projeto.  

Na etapa de diagnóstico foram envolvidos profissionais de diversas universidades 

presentes nos três estados da região. Tal envolvimento permitiu uma melhor integração entre 

profissionais dos três estados envolvidos. A inserção desses profissionais se deu através de 

contratação direta pelo “Projeto Managé”, realizada com base no convênio nº 155/96 firmado 

entre a Universidade e o Ministério do Meio Ambiente, que tinha como objetivo a 

viabilização do diagnóstico da Bacia do rio Itabapoana. Nesta fase foi detectada a necessidade 

de se trabalhar com oito grupos das seguintes áreas temáticas: 1- qualidade de água; 2- sócio-

economia; 3- educação ambienta;, 4- hidráulica, hidrologia e recursos hídricos; 5- 

ictiofauna; 6- meio terrestre e atmosférico; 7- mapeamento do uso do solo e da cobertura 

vegetal; 8- educação em saúde; 9- sócio-politica e 10- resíduos sólidos. A definição dos 

profissionais que trabalharam nesta etapa era dada através de convite feito pela coordenação 

do Projeto Managé, e a partir da apresentação, por parte dos profissionais, de um projeto de 

pesquisa.  

Exemplificando a partir da proposta de um dos grupos, temos o Grupo Temático Meio 

Terrestre e Atmosférico, que apresentou o projeto de trabalho à coordenação do projeto. 

Depois de apreciado pelo grupo de professores que coordenavam o Projeto Managé, 
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iniciaram-se as atividades propostas, quais sejam, a elaboração da base cartográfica e dos 

mapas referentes ao diagnóstico ambiental dos temas ligados ao meio físico (solos, 

hidrografia e recursos hídricos, geologia e recursos minerais, geomorfologia e climatologia). 

As atividades contaram com a realização de levantamentos bibliográficos, cartográficos e de 

dados sobre a região, com a realização de visitas técnicas de campo, onde foi percorrida toda 

a região do baixo, do médio e alto curso do Itabapoana, levantando dados sobre os aspectos 

físicos e de uso do solo. 

Da mesma forma, outros profissionais e universidades, a convite da coordenação do 

Projeto Managé, apresentaram propostas para grupos temáticos (Quadro 4). Estas propostas 

eram analisadas e incorporadas ao Projeto Managé. O monitoramento das atividades se dava 

pela coordenação do Projeto e pela apresentação dos resultados em Seminários de Integração 

da Bacia do Itabapoana. 

 

Quadro 4. Objetivos propostos e instituição participante nos Grupos Temáticos  

Grupo Temático/Instituição Participante Objetivo Geral 

Meio Terrestre e Atmosférico 

Universidade Federal Fluminense -Niterói 

 

Promover a caracterização fisiográfica da bacia do 

rio Itabapoana através da obtenção de uma série de 

mapas temáticos e respectivos relatórios. 

Educação Ambiental 

Universidade Federal Fluminense -

Niterói 

Contribuir com suporte teórico-metodológico na 

perspectiva de propor reflexão e práticas 

pedagógicas. 

Sócio-Política 

Universidade Federal Fluminense 

Niterói e Campos 

Apresentar um perfil do conjunto de comunidades 

residentes nos municípios da bacia hidrográfica do 

rio Itabapoana. 

Mapeamento do Uso do Solo e da 

Cobertura Vegetal 

Universidade Federal Fluminense -Niterói 

Promover o mapeamento por classificação digital do 

uso do solo e da cobertura vegetal como subsídio ao 

diagnóstico ambiental da bacia do rio Itabapoana. 

Resíduos Sólidos 

Universidade Federal Fluminense -Niterói 

Diagnosticar a situação da destinação e coleta dos 

resíduos sólidos nos municípios da Bacia do Rio 

Itabapoana; 

Incentivar aterros consorciados (entre dois ou mais 

municípios) e utilização de equipamentos.  

Qualidade de Água 

Universidade Federal Fluminense -Niterói 

 

Elaborar diagnóstico da qualidade das águas 

superficiais que drenam o curso principal do rio 

Itabapoana; 

Efetuar levantamento geral dos parâmetros físicos, 

químicos e microbiológicos da água do rio; 

Identificar fontes potenciais de poluição, efluentes 

domésticos e industriais, resíduos de agricultura etc; 

Identificar tendências e variações sazonais da 

qualidade da água, relacionando-as a sua origem. 
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Quadro 4. Objetivos propostos e instituição participante nos Grupos Temáticos  

(conclusão) 

Grupo Temático/Instituição Participante Objetivo Geral 

Ictiofauna 

Universidade Federal Fluminense -Niterói 

Promover o levantamento preliminar qualitativo e 

quantitativo da ictiofauna; 

Promover a identificação sistemática e citogenética 

da ictiofauna; 

Levantar os dados bióticos nas unidades de 

amostragem com os diferentes ecossistemas no rio 

Itabapoana. 

Sócio-economia 

Universidade Federal do Espírito Santo, 

Universidade Federal Fluminense -Niterói 

Universidade Federal de Viçosa 

Constituir um banco de dados sócio-econômicos; 

Elaborar um diagnóstico socio-econômico; 

Formular dois cenários de desenvolvimento para a 

região/bacia; 

Identificar demandas, elaborar programas e projetos 

e ministrar cursos de qualificação e requalificação 

profissional com vistas a melhorar o nível de 

emprego e de renda. 

Hidráulica, Hidrologia e Recursos hídricos 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Promover o diagnóstico hidrológico da Bacia do 

Itabapoana a partir de informações sobre a 

fluviometria e a pluviometria da região.   

Educação em Saúde 

Universidade Federal Fluminense -Niterói 

Diagnosticar a realidade dos municípios em relação à 

Educação em Saúde; 

Avaliar periodicamente o Programa de Educação em 

Saúde. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Projeto Managé/UFF. 

 

 

Como proposta de atuação em longo prazo, o Projeto Managé tem no corpo da 

universidade a credibilidade e a segurança conferida aos seus parceiros.  

Normalmente, o processo de avaliação de qualidade de projetos no domínio das 

universidades pode ser efetuado através de dois meios de aferição: ou ela se dá através de 

difusão de trabalhos acadêmicos, em que ocorre sua apreciação por consultores e posterior 

publicação em revistas científicas, proporcionando assim o aval de qualidade ao projeto, ou  

por meio da viabilização de seu financiamento.  

Em entrevista realizada em nossas pesquisas primárias, o coordenador geral do Projeto 

Managé afirmou que, no caso do Managé, buscou-se o aval financeiro por meio de parceria 

com o Ministério do Meio Ambiente, ocorrendo assim o convencimento por parte de uma 

agência de fomento para a obtenção do financiamento inicial. Para ele, esta forma contrasta 

com outras do meio acadêmico, onde os projetos acadêmicos são apoiados através de linhas 

de financiamento de pesquisa através do CNPq
12

 ou através de edital de chamadas de projetos. 

                                                 
12

 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Fundação vinculada ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia, para o apoio à pesquisa brasileira. 
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O Projeto Managé nunca recebeu recursos destas fontes, seus recursos são negociados e 

articulados diretamente com as fontes financiadoras. Esta escolha se deu por uma opção dos 

coordenadores do Managé, sendo que em nada atrapalharia o desenvolvimento do projeto 

caso optasse por linhas de financiamento de pesquisa através do CNPq ou outras fontes mais 

acadêmicas. 

O aval científico e político do Projeto Managé foi e é conquistado através de seis 

estratégias. 

Em primeiro lugar, pela própria concepção teórica em que foi realizada no âmbito da 

universidade. O fato de o projeto ter sua metodologia desenvolvida por professores da 

universidade lhe confere credibilidade.  

Em segundo lugar pela institucionalização do projeto, ao ser submetido e aprovado em 

Conselho Universitário, maior instância de decisão da universidade. O Projeto Managé nunca 

esteve subordinado a um departamento acadêmico, o que possibilitou a sua institucionalização 

dentro da universidade e o reconhecimento perante a sociedade acadêmica.  

Em terceiro, por artigos publicados e apresentações em congressos científicos sobre o 

Projeto Managé. Durante os 10 anos de existência do Projeto, os profissionais a ele ligado 

produziram e publicaram trabalhos para congressos acadêmicos científicos nacionais e 

internacionais. Tais trabalhos não podem ser aqui quantificados e qualificados devido a não 

existência de uma catalogação dos mesmos, o que nos impede de avaliar o grau de aval 

científico do Projeto de forma criteriosa. 

Em quarto lugar, pelas teses e dissertações escritas sobre o projeto por alunos de 

graduação e pós-graduação envolvidos diretamente no projeto sobre temas a ele relacionados. 

Da mesma forma que os trabalhos anteriores, estes não foram catalogados pelo Projeto 

Managé, o que também é um obstáculo para a avaliação dos resultados científicos do Projeto. 

Em quinto, pelo fato do Projeto Managé ter sido escolhido pelo Ministério do Meio 

Ambiente, em 1997, entre as melhores experiências da Agenda 21.  

Por último, mas não menos importante, pelo fato do Projeto ter sido selecionado como 

“Boas Práticas em Governabilidade Local pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD”, no âmbito do Projeto RLA/02/M04 – “Feira Virtual para el 

Fortalecimento de la Governabilidad Local em América Latina”. O Projeto PNUD realizou a 

identificação e posterior seleção de experiências de êxito na área de Governabilidade Local 

com o intuito de promover a divulgação destas experiências em toda a América Latina. Foram 

identificados 121 projetos atuantes na área de governabilidade local em todo o território 

brasileiro e com base em variáveis como governabilidade, foco programático e efetividade, 



 

 

58 

dentre estes foram escolhidas as 10 melhores experiências, uma deles o Projeto Managé, que 

foi inclusive uma daquelas que melhor cumpriu os requisitos analisados. 

Com o intuito de unir instituições instaladas nos três Estados que englobam o projeto, 

foi instituído, na fase do diagnóstico, um grupo de estudos composto por profissionais das 

universidades de Viçosa, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, esta última através de 

professores do Departamento de Economia. Na visão acadêmica, o fato do Projeto Managé 

poder integrar várias universidades promove um enriquecimento do próprio projeto. Como o 

departamento de economia da Universidade Federal do Espírito Santo possui reconhecimento 

na área de economia regional, associou-se este fato ao fator político de ser uma demanda do 

governador do Espírito Santo na gestão 1995-1998 e do então Diretor de Desenvolvimento 

Regional e Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES no 

ano de 1998, originário da escola de economia da UFES.  Demonstra-se ser esse processo de 

articulação, fundamental para a continuidade e sustentabilidade do Programa de 

Desenvolvimento do Itabapoana. 

 

 

4.2  GOVERNOS ESTADUAIS 

 

 

O Projeto Managé envolve três estados e a participação de seus governos, bem como 

da União, é fundamental para que o programa tenha êxito. 

Como uma das premissas para atuação na região do Itabapoana, o Projeto foi 

apresentado aos estados envolvidos através de suas secretarias de meio ambiente. O Projeto 

foi aceito pelas secretarias estaduais, que iniciavam o processo de discussão da gestão dos 

Recursos Hídricos e da implantação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, concretizadas a 

partir da Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Esta aprovação foi reafirmada em seminário 

realizado em abril de 1997, com a participação de diversas instâncias participativas, com a 

presença de vice-governadores e secretários de estado. A aceitação foi verbal, não tendo sido 

firmado nenhum termo de compromisso ou outro instrumento legal com os governos 

estaduais. 

Analisando a relação dos estados com os municípios da bacia envolvidos em sua área 

de jurisdição, temos graus diferentes de importância da região alvo do projeto no contexto 

estadual. Como o Estado de Minas Gerais possui 853 municípios, poderíamos pensar que a 

importância relativa de quatro municípios periféricos no contexto estadual é baixa. Entretanto, 

analisando-os sob o ponto de vista do conceito bacia hidrográfica, estes ganham importância 

por se encontrarem em posição de cabeceira. Esta questão é reconhecida pelo Governo de 
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Minas a partir do momento em que o saneamento ambiental desses quatro municípios foi 

priorizado pela Companhia de Saneamento – COPASA e pela Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento. 

Para o Estado do Rio de Janeiro podemos considerar que os municípios envolvidos 

possuem importância relativa grande. Apesar de se tratar de um trabalho desenvolvido em 

apenas cinco municípios de um estado que possui ao todo noventa e dois, devemos considerar 

a grande importância política da região para o Estado, a sua posição estratégica devido a uma 

economia dinamizada pelo setor produtivo do petróleo e, no caso do município de Campos 

dos Goytacazes, se constituir no mais populoso do estado fora da região metropolitana. 

Em relação ao Estado do Espírito Santo, ocorre alta importância relativa, pois o 

Projeto Managé possui atuação em nove municípios do total de setenta e oito, ou seja, 

representa quase 12% dos municípios do Estado. Somado a este fator, devemos levar em 

consideração sua condição fronteiriça com o Estado do Rio de Janeiro e de ser uma das três 

áreas iniciais de colonização do Estado, região que durante muitos anos foi responsável pelo 

dinamismo econômico estadual e que atualmente passa por processo inverso. Aliado a este 

fator, o fato de em 2003 ter sido concretizada a descoberta de reservas petrolíferas na costa sul 

do Estado, proporcionando um incremento financeiro ao setor público, mais especificamente 

no município de Presidente Kennedy.  Esse município passou de uma receita proveniente dos 

royalties de petróleo de R$ 458.020,00 em 2000 para R$ 9.642.681,00 em 2004, o que 

representa uma arrecadação de R$ 1.002,57 per capita (Finanças dos Municípios Capixabas, 

2005). 

A participação governamental no Projeto Managé obteve melhores respostas no 

Espírito Santo, em função de vários fatores, dentre eles a participação de professores do 

Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo, o apoio do governo 

estadual a partir dos convênios firmados com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e com a 

Companhia Estadual de Saneamento do Espírito Santo – CESAN, e o apoio de vários 

parlamentares. O apoio destes se deu através de financiamento via emendas parlamentares ou 

através da apresentação de projetos de lei. Neste último, podemos citar o projeto de lei do 

Senado Federal – PLS 48/2001, apresentada por senador capixaba, que propõe a criação da 

Região Administrativa Integrada da Bacia do Rio Itabapoana e instituição do Programa 

Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Integrada da Bacia do Rio 

Itabapoana, ainda em tramitação. As respostas vieram também da participação constante do 

Projeto Managé e do Consórcio de Municípios da Bacia do Itabapoana no Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos daquele estado. 

Mas, considerando que os três estados não se reúnem para traçar uma política regional 
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comum específica para esta área de fronteira, podemos concluir que, no que diz respeito à 

questão do financiamento a programa de desenvolvimento regional, muito se perde diante das 

várias ações implementadas pelos estados que poderiam ser mais dinamizadas a partir de uma 

agenda regional comum.  

Para exemplificar esta análise, iremos utilizar o Programa Frutificar
13

 desenvolvido no 

Estado do Rio de Janeiro. O Programa visa a correção das desigualdades regionais dentro da 

sua unidade federativa, o aumento da produção e produtividade de frutas, permitindo o acesso 

a novas variedades e o aporte de modernas tecnologias, através de linha de crédito específica 

para financiamento de projetos de fruticultura irrigada. Tende a provocar desequilíbrio nas 

áreas territoriais fronteiriças dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, uma vez que 

oferece condições diferentes de produção de frutas no Estado do Rio de Janeiro, tornando o 

custo de produção mais competitivo que o produzido no Estado do Espírito Santo. Provoca 

assim, uma situação de desequilíbrio econômico nestas áreas que são separadas apenas pelo 

curso principal do rio. 

Se a agenda regional fosse única, poderia haver ações e articulações conjuntas para o 

desenvolvimento de setores produtivos como os da fruticultura, piscicultura e turismo, além 

de ter um tratamento especial para os impactos causados pelo incremento de recursos públicos 

advindos do recebimento de royalties. 

Como uma das grandes dificuldades enfrentadas pelo Projeto Managé, podemos citar o 

fato dos governos estaduais não terem assumido a gestão proposta pelo Projeto. Os governos 

estaduais aceitaram verbalmente a gestão proposta pelo Projeto Managé durante a sua 

participação no Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Mesorregião da Bacia do 

Itabapoana, mas nunca participaram efetivamente do processo desenvolvido na região.  

Em entrevista realizada em nossas pesquisas primárias, o coordenador do Managé 

afirmou que os estados não assumem a lógica regional quando esta ultrapassa os limites 

                                                 
13

 As  atividades do Programa são as seguintes: 1- Crédito Rural - crédito para investimento e custeio de lavouras 

de fruticultura, com recursos do FUNDES (Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social), financiados através 

do Banco do Brasil. 2- Comercialização / Sistema de Integração - Garantia de mercado ao fruticultor, 

possibilitando-lhe a comercialização de 50% da produção ou até 100% com as agroindústrias integradoras, 

dentro do interesse das partes. 3- Assistência Técnica e Pesquisa - assistência técnica realizada pelos técnicos das 

Prefeituras Municipais conveniadas com o Frutificar, Emater-Rio e Grupo Executivo do Frutificar. 4- Acesso à 

pesquisa como suporte para a identificação e estudo de problemas referentes à parte nutricional das plantas, 

irrigação e pragas e doenças das lavouras, fornecendo diagnósticos de laboratório e informações a respeito de 

suas possíveis causas e formas de controle agronomicamente viável. 5- Condomínios de Irrigantes - implantação 

de condomínios de irrigantes, quando possível, visando reduzir os custos operacionais dos projetos de irrigação. 

6- Meio Ambiente - o produtor rural deve conduzir suas atividades produtivas respeitando as legislações e 

normas ambientais vigentes. 7- Tributação - o governo do estado regulamentou a Lei nº 4.177, que isenta todos 

os produtos agrícolas da tributação do ICMS (Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços). 8- 

Associativismo e Cooperativismo - incentivo para que os beneficiários se organizem sob uma forma 

associativista ou cooperativista, com o intuito de que suas entidades possam atuar como integradoras 

responsáveis pela comercialização da produção de seus filiados.  

(http://www.seaapi.rj.gov.br/programas/frut_caracteristicas) pesquisado em 6/11/2005. 
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estaduais. Para eles, uma região tem que estar necessariamente condicionada aos seus limites . 

Isso inviabiliza qualquer proposta de gestão de bacia hidrográfica de rio federal. E se você 

atua em uma parte apenas de uma região, sem qualquer contato ou discussão com as outras 

partes, o paralelismo de ações sempre acontece. 

O Projeto Managé evidenciou a necessidade de planejamento regional e a falta de 

cooperação nas áreas de fronteira entre estados. 

Na região do Itabapoana podemos exemplificar a falta de cooperação a partir de 

políticas de competição de incentivos fiscais e da disputa pela instalação de uma refinaria de 

petróleo no ano de 2003. Vários estados disputaram a instalação de uma refinaria de petróleo, 

dentre eles os do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Este último chegou a liderar uma grande 

campanha com o tema: “O Petróleo é Nosso e a Refinaria também”. Podemos sugerir que se 

houvesse cooperação entre os estados, a proposta poderia ter sido conjunta e regional, 

direcionada para a região do Itabapoana, próxima à Bacia de Campos, que em 2005 responde 

por cerca de 80% de toda a produção nacional de petróleo e gás, uma ordem de 1,7 milhão de 

barris de petróleo. Em setembro de 2005, o governo brasileiro anunciou que a refinaria, a ser 

construída em parceria da Petrobrás com a estatal venezuelana Petróleos de Venezuela S.A. - 

PDVSA, será em Pernambuco.  

Outro projeto, também almejado pelos dois estados, é o da instalação de uma Unidade 

Petroquímica Integrada. A Petrobrás, através de acordo de intercâmbio de conhecimento 

tecnológico firmado recentemente com a empresa petrolífera estatal chinesa Sinopec 

confirmou, em outubro de 2005, a instalação da unidade no Estado do Rio de Janeiro, sem 

definir em qual município será instalada. Diante do impasse da localização, entre Itaguaí e 

Campos dos Goytacazes, Oliveira (2005) sugere que cabe ao Espírito Santo apoiar a escolha 

da localização no norte fluminense, por representar desenvolvimento para o sul capixaba, 

ganho efetivo para a indústria de plásticos de terceira geração, possível utilização do porto de 

Ubu, em Anchieta-ES e estímulo à construção da ferrovia sul-litorânea no Espírito Santo. 

Quando o autor propõe que o Espírito Santo deva apoiar uma ação que acontecerá no Estado 

do Rio de Janeiro, está reforçando a questão do planejamento conjunto entre estados para 

áreas de fronteira, proposto pelo Projeto Managé. Percebe-se, portanto, que se nos estados 

houvesse desde já a prática em desenvolver planejamento integrado nas áreas de fronteira, o 

projeto em questão já teria obtido melhores resultados no processo de gestão da região.  

A participação financeira dos estados junto ao Projeto Managé pode ser considerada 

irrisória, uma vez que não disponibilizaram recursos financeiros diretamente para o 

desenvolvimento das atividades de implantação do modelo gestor.  
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O financeiro contabilizado de R$ 119.518,00 (cento e dezenove mil e quinhentos e 

dezoito reais), refere-se à liberação de helicóptero em 1997 e 1998, pelos governos do 

Espírito Santo e Rio de Janeiro, para reconhecimento da bacia hidrográfica na fase de 

diagnóstico e de uma emenda parlamentar do Espírito Santo no ano de 2005 no valor de 

quarenta mil reais, para a realização de capacitação em recursos hídricos dos membros dos 

conselhos municipais de desenvolvimento sustentável dos municípios do Espírito Santo. 

Apesar de simpático à proposta do projeto, o governo do Espírito Santo não 

compartilha com o governo do Rio de Janeiro uma gestão em um território de fronteira, o 

mesmo acontecendo com relação ao governo de Minas Gerais. Percebe-se que tanto nos 

municípios quanto nos estados, o que prevalece é o local ao regional. O gestor público, 

mesmo com uma percepção de que compartilhar regionalmente é importante para o seu 

município ou estado, desenvolve um trabalho para dentro do ente federado que representa. 

 

 

4.3  MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA 

 

 

O Ministério do Meio Ambiente, segundo o decreto nº 4.755, de 20 de junho de 2003 

que estabelece sua estrutura regimental, tem como áreas de competência: a política nacional 

do meio ambiente e dos recursos hídricos; a política de preservação, conservação e utilização 

sustentável de ecossistemas, e biodiversidade e florestas; a proposição de estratégias, 

mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o 

uso sustentável dos recursos naturais; as políticas para a integração do meio ambiente e 

produção; as políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; e o zoneamento 

ecológico-econômico. 

O Ministério desenvolve suas atribuições por intermédio de suas secretarias: 1- 

Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos; 2- Biodiversidade e Florestas 

(Departamento do Patrimônio Genético); 3- Recursos Hídricos; 4- Políticas para o 

Desenvolvimento Sustentável; e 5- Coordenação da Amazônia; e órgãos colegiados 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; Conselho Nacional da Amazônia 

Legal – CONAMAZ, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselho Deliberativo do 

Fundo Nacional do Meio Ambiente, e  Conselho de Gestão do Patrimônio Genético) e de suas 

autarquias (Agência Nacional de Águas – ANA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro – JBRJ, e a empresa pública Companhia de Desenvolvimento de Barcarena –

 CODEBAR). 
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No caso do Projeto Managé, o interlocutor direto foi a Secretaria Nacional de 

Recursos Hídricos, e os indiretos foram o IBAMA, através do Parque Nacional do Caparaó, 

situado na Bacia Hidrográfica do Itabapoana, a Agência Nacional das Águas – ANA, e o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos.  

No que tange à estratégia de articulação, o Projeto Managé e o Consórcio do 

Itabapoana sempre estiveram presentes nas discussões do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos e em suas câmaras técnicas, tendo participado da Câmara Técnica de Assuntos 

Legais e Institucionais - CTIL e da Câmara Técnica de Análise de Projetos - CTAP. 

A Secretaria de Recursos Hídricos, criada em 1995, teve suas atribuições redefinidas 

pelo Decreto nº 4.755 de 20 de junho de 2003, mencionadas as competências da Secretaria em 

seu artigo 11º. 

 

 

Art. 11. À Secretaria de Recursos Hídricos compete propor a formulação da 

Política Nacional dos Recursos Hídricos, bem como acompanhar e monitorar 

sua implementação, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e da 

Lei nº 9.984, de 17 de julho de 200, e em especial: 

I – monitorar o funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; 

II – promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 

ambiental; 

III – coordenar a elaboração e auxiliar no acompanhamento da 

implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos; 

IV – promover a cooperação técnica e científica relacionada com a Política 

Nacional de Recursos Hídricos; 

V – promover, em articulação com órgãos e entidades estaduais, federais e 

internacionais, os estudos técnicos relacionados aos recursos hídricos e 

propor o encaminhamento de soluções; e 

VI – coordenar, em sua esfera de competência, a elaboração de planos, 

programas e projetos nacionais, referentes a águas subterrâneas, e monitorar 

o desenvolvimento de suas ações, dentro do principio da gestão integrada 

dos recursos hídricos. 

Parágrafo único. À Secretaria de Recursos Hídricos compete, ainda, exercer 

a função de secretaria-executiva do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos. À Secretaria de Recursos Hídricos compete, ainda, exercer a 

função de secretaria-executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

 

 

Parte do financiamento do Projeto Managé resultou do aporte de recursos pelo 

Ministério do Meio Ambiente – MMA, para a Universidade Federal Fluminense para a fase 

de diagnóstico, através da Secretaria de Recursos Hídricos em 1996.  

Um obstáculo para a participação do Ministério do Meio Ambiente foi o conflito em 

relação à decisão pela coordenação do Projeto Managé de não se formar o Comitê de Bacia 

num primeiro momento. A diretriz do Ministério do Meio Ambienta era de fomentar a 

formação de comitês desde o início. O fato de no Itabapoana este procedimento só ser 
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contemplado a posterior, gerou várias discussões e cobranças a favor da formação do Comitê. 

Mas tal obstáculo foi superado pelo fato de o Ministério do Meio Ambiente entender a 

estratégia de organização da sociedade como um todo e assinar o convênio com a 

Universidade Federal Fluminense na implantação do Programa de Desenvolvimento, sem 

atrelá-lo à formação do Comitê.  

Em nossas pesquisas primárias, o coordenador do Managé informou que a secretária 

executiva do Ministério do Meio Ambiente, na época da assinatura do convênio entre o 

Ministério e a UFF (1996), expressou o entendimento de que as questões regionais são 

resolvidas apenas através de um amplo programa de articulação, posição política fundamental 

para o início dos trabalhos do Managé, e no processo do primeiro financiamento do Projeto 

Managé. 

Pode-se considerar que o financiamento do Ministério do Meio Ambiente ao Projeto  

foi um dos mais importantes, pois possibilitou o inicio dos trabalhos, a montagem da infra-

estrutura para logística e a realização do diagnóstico da bacia do rio Itabapoana. 

Após este financiamento, o Ministério do Meio Ambiente não teve mais participação 

direta junto ao Projeto Managé. Em nossas pesquisas primárias, o coordenador do Managé 

informou que a parceria cessou por dois motivos. O primeiro deles, a mudança dos 

interlocutores do ministério junto ao projeto Managé, por ocasião da mudança de equipe de 

governo. Como a maioria das interlocuções se dá mais no nível pessoal que no institucional, 

os processos negociados em um período governamental podem não ter continuidade em outro. 

A segunda é que no início do Projeto Managé, a Secretaria de Recursos Hídricos tinha poder e 

recursos financeiros para aplicar em projetos ligados a recursos hídricos. Com a criação da 

Agência Nacional de Águas em 2.000, a secretaria teve seu papel redefinido. A competência 

da secretaria passou da função de implementar para a de formular, acompanhar e monitorar as 

ações ligadas à política de recursos hídricos, passando assim por um processo de 

esvaziamento político e financeiro.  

A Agência Nacional de Águas, entidade federal de implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, possui autonomia administrativa e financeira e é vinculada ao Ministério 

do Meio Ambiente. Dentre outras atribuições, cabe à ANA estimular e apoiar as iniciativas 

voltadas para a criação de Comitês de Bacia Hidrográfica de rios federais. Neste contexto, 

encontra-se em fase de negociação uma parceria entre a ANA e o Projeto Managé. O objetivo 

deste novo convênio será a implantação do Programa de Gestão de Recursos Hídricos para a 

Bacia do rio Itabapoana. Este programa deverá incluir a criação do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do rio Itabapoana, a instalação da Agência de Águas do Itabapoana, o sistema de 
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cobrança e plano de recursos hídricos da bacia. Mesmo ainda não tendo sido concretizada esta 

parceria, encontra-se em processo de formulação o projeto de alerta contra enchentes a ser 

implantado na Bacia do Itabapoana. 

 

 

 

4.4  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI 

 

 

O Ministério da Integração Nacional foi criado em agosto de 1999, originário da 

Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento, com o 

objetivo de desenvolver o processo de planejamento regional como base de sustentação da 

integração nacional. Segundo Vieira (2002), possui como atribuições a formulação e 

condução de políticas de integração e de desenvolvimento das regiões em bases sustentáveis, 

de planos e programas regionais de desenvolvimento e o estabelecimento de estratégias de 

integração das economias regionais.  

Um dos programas contemplados por este ministério para a promoção do 

desenvolvimento regional é o Programa de Mesorregiões Diferenciadas, que prevê a aplicação 

de um modelo de gestão mesorregional que recorre a diversos instrumentos. Dentre eles, a 

criação de um fórum mesorregional como meio de articulação institucional, entre as diversas 

esferas de governo e da sociedade civil organizada. Este fórum tem como meta identificar, 

discutir e encaminhar propostas de ação e linhas indicativas, para um plano de 

desenvolvimento integrado. Além disso, propõe apoiar a realização de um planejamento 

estratégico, de forma participativa, envolvendo as instituições públicas e privadas, 

organizações da sociedade civil, inclusive na operacionalização de capacitação dos recursos 

humanos locais. Propõe também apoiar a mobilização da comunidade, através do incentivo ao 

associativismo e ao cooperativismo, contribuindo para o fortalecimento de atividades 

sustentáveis, geradoras de emprego e renda, fortalecendo cadeias produtivas potenciais. 

O Ministério da Integração Nacional entende como Mesorregiões Diferenciadas 

espaços geo-econômico, social e ambiental, correspondendo a sub-regiões com identidade 

própria, de confluência entre dois ou mais estados, ou de fronteira com países vizinhos, com 

graves carências sócio-econômicas e institucionais. Estes espaços territoriais são, em geral, 

desprovidos de dinamismo econômico e, freqüentemente, necessitam de incentivos para o 

desenvolvimento de atividades produtivas estratégicas, objetivando uma cooperação 

intermunicipal e federativa (Vieira, 2002). 

A definição de quais territórios brasileiros seriam alvos da implantação da política de 
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mesorregiões diferenciadas, se deu a partir da identificação de treze espaços (Tab.10) 

baseados nos aspectos enumerados acima. A mesorregião do Itabapoana foi a única com o 

recorte de bacia hidrográfica. 

Segundo o Ministério da Integração Nacional (2003), como na região do Itabapoana já 

havia uma organização coletiva e uma ação desenvolvida por entes reconhecidos pela e na 

região, o trabalho do ministério foi feito no sentido de criar uma convergência das ações e de 

negociação com o Projeto Managé.  

 

Tabela 10. Mesorregiões Diferenciadas 

Mesorregião UF Quantidade 
municípios 

Extensão 
(km²) 

População 
1998 

Alto Solimões AM 9 214.217,8 186.442 

Vale do Rio Acre AC/AM 13 103.052,7 380.635 

Bico do Papagaio TO/PA/MA 76 125.277,9 1.333.790 

Chapada das Mangabeiras MA/PI/BA/TO 58 237.598,2 639.984 

Chapada do Araripe CE/PE/PI 88 71.671,1 1.409.417 

Zona da Mata Canavieira PB/RN/PE/AL/SE 220 44.981,1 9.738.079 

Xingo AL/BA/PE/SE 79 68.354,6 1.238.643 

Vale do Jequitinhonha/Mucuri MG/BA/ES 101 105.978,0 1.836.206 

Vale do Ribeira/Guaraqueçaba SP/PR 38 19.275,0 612.501 

Alto Uruguai PR/SC/RS 415 139.282,5 4.044.764 

Região de Águas Emendadas MG/GO 76 191.067,1 1.694.576 

Bacia do Itabapoana ES/MG/RJ 18 10.059,4 629.991 
Metade Sul RS RS 103 151.927,7 2.552.572 

Total  1.294 1.182.743,1 26.297.600 

Fonte: Ministério da Integração Nacional, 1999. 

 

 

Com a mudança de governo em 2002, foi instituída no Ministério da Integração 

Nacional a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Sob esta nova ótica o Programa 

de Mesorregiões Diferenciadas passa a ser chamado de Programa de Promoção da 

Sustentabililidade dos Espaços Sub-Regionais – PROMESO, não alterando a sua essência e a 

atuação nas mesorregiões. 

Para o Ministério da Integração, o programa de mesorregiões tem como foco a gestão 

de um processo de desenvolvimento amparado no estímulo ao potencial endógeno e às 

especificidades econômicas, sociais e culturais de determinada abrangência espacial. Por isso, 

o processo tem início na organização social, que deve ser institucionalizada e consolidada em 

instâncias legítimas de articulação e integração dos atores locais, tanto governamentais quanto 

não-governamentais (fóruns, agências, conselhos, consórcios, etc), e na criação de um sistema 

apropriado de organização e disseminação de informações. Estes atores seriam responsáveis 

pela identificação, priorização e encaminhamento das demandas locais, cujo atendimento dar-

se-ia por meio de projetos produtivos, que conteriam as análises de viabilidade e permitiriam 
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uso intensivo dos recursos locais, além de projetos sociais voltados ao atendimento a grupos 

sociais excluídos.  

Foi nesta ótica de programa de desenvolvimento regional, que o Ministério, sabendo 

da atuação de uma equipe da Universidade Federal Fluminense na região, entrou em contato 

com a coordenação do Projeto Managé em 1999. A partir deste momento, o Ministério passou 

a apoiar financeiramente o Managé, com o objetivo de implantar os Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Sustentável e para a formação do Fórum do Itabapoana.  

No âmbito do Consórcio de Municípios, o Ministério apóia projetos ligados a arranjos 

produtivos locais, que apresentam potencial significativo em termos de fortalecimento da base 

econômica e geração de trabalho, emprego e renda. Os arranjos produtivos apoiados são os de 

fruticultura, piscicultura e turismo, sempre tendo como foco a capacitação de atores 

mesorregionais, assim como o associativismo e o cooperativismo, sempre visando o 

fortalecimento dos agentes produtivos locais com viabilidade de inserção em cadeias 

produtivas, além de potencializar a organização social para o desenvolvimento sustentável. 

Segundo relatórios do Ministério da Integração Nacional, o foco da estratégia de 

atuação do Programa Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Mesorregião da Bacia do 

Itabapoana foi organizado através da junção de esforços com o Projeto Managé no sentido de 

criar uma convergência de ações, utilizando-se para isso das cinco ações do programa de 

mesorregiões diferenciadas e de um trabalho de negociação com os atores locais de atuação 

mais expressiva. As cinco ações: criação do Fórum; planejamento estratégico; mobilização da 

comunidade; ocupação ordenada do espaço territorial; e promoção da integração institucional, 

estavam presentes nos objetivos do Managé no item de promoção do desenvolvimento 

regional sustentável. 

O Fórum do Itabapoana foi instalado em 25 de abril de 2003, em reunião no município 

de Campos dos Goytacazes-RJ. Com o objetivo de integrar os estados, as reuniões do Fórum 

são realizadas em municípios da bacia e nas capitais dos estados envolvidos. Os principais 

assuntos debatidos nas reuniões do Fórum, segundo leitura das atas, foram: programa de 

saneamento ambiental; geração de trabalho e renda; educação ambiental; plano de 

qualificação; projeto de fruticultura; implementação do Consórcio de Segurança Alimentar e 

Desenvolvimento do Itabapoana, no âmbito do Programa Fome Zero do Ministério do 

Desenvolvimento Social; discussão sobre outras formas de financiamento dos municípios a 

serem aplicados em desenvolvimento sustentável, tais como FPM, royalties, fundos regionais, 

etc, com base em indicadores qualitativos.  

O Fórum não definiu um plano de ação, mas sim algumas diretrizes, como a questão 

do saneamento básico da bacia; a consolidação das cadeias produtivas do turismo, 
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piscicultura, fruticultura e do petróleo, incentivando e organizando o associativismo. Para 

viabilizar estas diretrizes, em 2001 foram firmados convênios com o Consórcio dos 

Municípios da Bacia do Itabapoana que envolveram recursos no valor de R$ 613.900,00 

(seiscentos e treze mil e novecentos reais), divididos em quatro convênios, conforme descritos 

no quadro abaixo.  

 

Quadro 5. Convênios Ministério da Integração e Consórcio do Itabapoana  

Valores correntes 

Convênio Nº Objeto Valor em R$ 

MI/SPRI 212/2001 Incentivo à  criação e/ou revitalização do cooperativismo 

e associativismo. 

109.000,00 

MI/SPRI 213/2001 Incremento do Turismo a partir da elaboração de um 

Plano Diretor e da Organização dos segmentos turísticos 

em cooperativas e associações.  

240.900,00 

MI/SPRI 214/2001 Desenvolvimento e Incremento do setor da Fruticultura 

através da Capacitação e Organização dos agricultores 

para o cultivo da banana, maracujá, goiaba e abacaxi. 

142.000,00 

MI/SPRI 215/2001 Fomento à piscicultura com vistas à diversificação 

econômica e à geração de trabalho e renda, por meio do 

incremento de iniciativas associativas e da melhoria da 

capacitação dos trabalhadores e produtores rurais. 

122.000,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Consórcio de Municípios da Bacia do Rio 

Itabapoana. 

 

 

Apesar de divididos em quatro convênios, tratou-se de um único projeto para a Bacia 

do Itabapoana com vistas a atender a promoção de incremento das três cadeias produtivas 

através de formas coletivas de trabalho.  

As ações pertinentes aos convênios foram realizadas em todos os municípios, 

respeitando a vocação de cada um, muitas vezes integrando pessoas de diversos municípios 

em um mesmo local e curso.  

O ministério firmou convênio diretamente com o Consórcio do Itabapoana e 

promoveu o reconhecimento do consórcio. Por se tratar de uma instituição colegiada, as ações 

do consórcio sempre estiveram pautadas por discussões entre os parceiros e com o 

reconhecimento do território como um todo. Desta forma, os recursos puderam ser bem mais 

utilizados em toda a Bacia, uma vez que para o Consórcio não existe o limitador provocado 

pela questão da federação, ou seja, o profissional que desenvolve o trabalho em municípios do 

Estado do Espírito Santo será o mesmo que desenvolve em municípios do Estado do Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, além de estar sob a coordenação de uma mesma instituição. 

Como resultados obtidos com esta intervenção, podemos citar a identificação e 

cadastramento de associações e cooperativas existentes no Itabapoana, que em 2002 contava 

com cerca de 300 organizações, sendo 23 cooperativas, 114 associações de produtores e 163 
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associações de moradores. Também foram importantes a realização de reuniões e assessoria 

às associações. Foram realizados diversos cursos visando o fortalecimento das organizações 

em diferentes aspectos, a saber: político, relações humanas, aspectos formais e burocráticos da 

implantação, formação de preços, custos da produção, entre outros. Como apoio ao 

desenvolvimento do turismo e da fruticultura foram realizados cursos para agroindústria de 

frutas e alimentos em geral, artesanato e resgate do folclore (Consórcio, 2004). Entre 

atividades de capacitação, reuniões, visitas técnicas e seminários, foram formadas cerca de 

2.000 pessoas. Também se destaca a criação de uma associação regional de artesanato que 

vende para todo o Brasil; a implantação de unidades de produção de morango, goiaba e 

banana; a implantação núcleos de fibras de bananeira; e o centro de informação turística.  

Além dos convênios celebrados com a Universidade Federal Fluminense (R$ 

208.632,00) e com o Consórcio do Itabapoana (R$ 750.696,00), o Ministério da Integração 

investiu na região do Itabapoana, diretamente ou por intermédio das secretarias estaduais de 

agricultura, o valor de R$ 1.284.138,00, totalizando um investimento no valor de R$ 

2.243.466,00, valores corrigidos pelo IPCA de 2004, conforme pode ser observado na tabela 

abaixo.  

 

Tabela 11. Investimentos do Ministério da Integração Nacional na Mesorregião do Itabapoana  - 2002 

– 2004 

Valores atualizados pelo IPCA 2004 

Projeto Ano Conveniado Valor R$ 

Estudos e Pesquisas visando a Geração do 

Emprego e da Renda 

1999 UFF 76.016 

Mesorregião do Itabapoana – Implantação 

do Fórum e Conselhos 

2001 UFF 132.616 

Desenvolvimento do Associativismo e 

Cooperativismo através de ações nas áreas 

de turismo, fruticultura e piscicultura 

2002 Consórcio do Itabapoana 750.696 

PRONAGER
1
 Divino de São Lourenço 2003 Iattermund

2
 85.278 

PRONAGER Bom Jesus do Itabapoana 2005 SENAR/RJ
3
 99.430 

PRONAGER São Francisco do 

Itabapoana 

2005 SENAR/RJ 99.430 

Fruticultura no Itabapoana 2004 INCAPER/ES
4
 1.000.000 

TOTAL   2.243.466 

Notas: 1 Programa Organização Produtiva de Comunidades Pobres implantado no âmbito do MI. 

            2 Instituto de Apoio Técnico aos Países do Terceiro Mundo. 

            3  Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 

  4 Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Ministério da Integração Nacional. 
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Podemos apreender a partir dos dados constantes na tabela 12, que a mesorregião do 

Itabapoana foi bem contemplada com recursos do ministério, representando 16,12% dos 

valores investidos em 2002  nas  mesorregiões,  o que representou um investimento de  R$ 

1,13 por habitante. Comparando com as demais mesorregiões, o Itabapoana foi o segundo a 

receber mais recursos de forma absoluta e por habitante. 

 

Tabela 12 – Comparativo de Investimentos Financeiros nas Mesorregiões - 2002 

Valores correntes 

 
Mesorregião 

 
Nº 

Munic 

 
População 

1998 

 
Investimentos 

R$ 

R$ por 
habitantes 

% 

 
Total 

% 

Alto Solimões 9 186.442 238.783,00 1,28 5,39 

Vale do Rio Acre 13 380.635 114.805,00 0,30 2,59 

Bico do Papagaio 76 1.333.790 149.065,00 0,11 3,37 

Chapada das Mangabeiras 58 639.984 143.905,00 0,22 3,25 

Chapada do Araripe 88 1.409.417 199.671,18 0,14 4,51 

Zona da Mata Canavieira 220 9.738.079 - - - 

Xingo 79 1.238.643 173.000,00 0,14 3,91 

Vale do Jequitinhonha/Mucuri 101 1.836.206 343.838,00 0,19 7,76 

Vale do Ribeira/Guaraqueçaba 38 612.501 476.197,00 0,78 10,75 

Grande Fronteira do Mercosul 415 4.044.764 648.818,00 0,16 14,65 

Região de Águas Emendadas 76 1.694.576 283.237,00 0,17 6,40 

Bacia do Itabapoana 18 629.991 713.900,00 1,13 16,12 

Metade Sul RS 103 2.552.572 942.900,00 0,37 21,29 

Total 1.294 26.297.600 4.428.119,18 - 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados contidos no Relatório de Gestão Ministério da Integração 2002 

 

 

Vários fatores podem ser apontados para o bom desempenho de investimentos 

alocados no Itabapoana. Um dos principais é o fato da região ser alvo de um programa de 

desenvolvimento regional desde 1997, o que proporciona um amadurecimento das instituições 

envolvidas; a existência de um diagnóstico, que permitiu a alocação imediata de recursos para 

contemplar ações em cadeias produtivas; e a similaridade dos modelos propostos, ou seja, 

tanto o modelo do Managé quanto do Ministério prevê a gestão de um processo de 

desenvolvimento amparado no estímulo ao potencial endógeno e especificidades econômicas, 

sociais e culturais de determinada abrangência espacial. O processo tem início na organização 

social, que deve ser institucionalizada e consolidada em instâncias legítimas de articulação e 
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integração dos atores locais, tanto governamentais quanto não-governamentais (Ministério, 

1999). 

 

 

 

4.5  SEBRAE 

 

 

O SEBRAE teve sua origem na década de 60 quando o então Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), atual Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES),  instituiu o Programa de Financiamento à Pequena e Média 

Empresa (FIPEME).  

Em 1972, as empresas industriais de médio e pequeno porte passavam por problemas 

de caráter econômico, financeiro, gerencial, de falta de capacidade empresarial e de 

tecnologia incipiente. Neste contexto, após avaliação da ação do financiamento para pequenas 

e médias empresas, efetuada por técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico, chegou-se à conclusão de que “este programa levou as pequenas e médias 

empresas industriais a uma assistência financeira altamente expressiva, no entanto, nem 

sempre satisfatória, algumas vezes por falhas do FIPEME, do BNDE ou de seus agentes 

estaduais” (histórico, www.sebraerj.com.br). Em 17 de julho de 1972, após a realização do II 

Congresso das Classes Produtoras, em que se discutiu o processo de desenvolvimento do 

Brasil, e por iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e do Ministério do 

Planejamento, foi criado o Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena Empresa -

CEBRAE, objetivando assistência gerencial às pequenas e médias empresas. 

Em discurso proferido na ocasião da instalação do CEBRAE, o ministro do 

Planejamento da gestão 1969-1974, salientou que a instituição CEBRAE era uma instituição: 

 

 

... extremamente flexível, com toda a capacidade de adaptação às 

peculiaridades de cada região, em nível de região-estado, e assim se definirá. 

O ato de constituição do Centro, órgão de âmbito nacional, para promover o 

programa, tem caráter aberto, isto é, torna possível a adesão de entidades a 

nível nacional e a nível estadual, ilimitadamente. Afora o apoio técnico e o 

sentido de promoção geral, o Centro poderá proporcionar ainda cooperação 

financeira. Ao BNDE, com esse intuito, já está sendo alocada, no primeiro 

ano de operação do programa, a importância de trinta milhões de cruzeiros ... 

(www.sebrae.com.br) .     

 

 

Além deste recurso financeiro público, o Cebrae foi criado com um Conselho 

Deliberativo formado pela Financiadora de Estudos e Projetos S.A. - FINEP, pela Associação 
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dos Bancos de Desenvolvimento - ABDE e pelo próprio BNDE, iniciando a sua atuação 

através do credenciamento de várias entidades estaduais já existentes. Por exemplo: o IDEIES 

– Instituto para o Desenvolvimento da Indústria do Espírito Santo e o Centro de Assistência 

Gerencial de Minas Gerais. Dois anos depois, em 1974, o Sistema Cebrae contava com 230 

colaboradores presentes em 19 estados.  

Priorizando o foco de atuação nas pequenas e médias empresas, a instituição atuou de 

acordo com a característica de cada período administrativo, conforme demonstrado no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 6. Síntese histórica da origem e atuação do CEBRAE/SEBRAE. 

 Ano Atuação 

1951/1960 Em decorrência do ritmo de desenvolvimento que ocorria no Brasil, foi criado o 

Grupo de Trabalho para estudar os problemas e propor soluções para as pequenas e 

médias empresas. 

1960 Criação do Grupo Executivo de Assistência a Médias e pequenas Empresas – 

GEAMPE (Decreto nº 48.738 de 4/08/1960) que destinava a elaborar o plano de 

amparo à média e pequena empresa industrial. 

1964 Criação do Programa de Financiamento a Pequena e Média Empresa - FIPEME, 

instrumento do setor público para auxiliar e financiar o empresariado de pequeno e 

médio porte. Criado por solicitação do Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID ao BNDE, visando tutelar a aplicação dos recursos por ele repassados e 

destinados às pequenas e médias empresas. 

Os recursos do FIPEME eram provenientes do convênio com o BID (23/12/1964) e 

do Kreditanstalt Für Wiederaulbou (Instituto de Crédito para a reconstrução), da 

República Federal da Alemanha (31/08/1965).   

Criação do Fundo de Desenvolvimento da Produtividade - FUNDEPRO para auxiliar 

no desenvolvimento da produtividade das pequenas e médias empresas. 

1972 Criação do Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa, o 

CEBRAE, sociedade civil, sem fins lucrativos. Sociedade criada com a participação 

do BNDE, da FINEP e da ABDE. 

1977 Programas específicos para as pequenas e médias empresas. 

1979 Formação de 1.200 consultores para as micro, pequenas e médias empresas. 

Incentivo na área de tecnologia, de crédito e de mercado. 

1982 Atuação política junto às micro, pequenas e médias empresas através da criação de 

associações de empresários, visando reivindicar junto ao governo uma maior atenção 

para os problemas das empresas. O CEBRAE funcionava como canal de ligação entre 

as empresas e os demais órgãos governamentais.  

Inicio de trabalhos baseados em diagnósticos integrados, como o Diagnóstico 

Integrado do Setor Comercial. 

Iniciam-se os primeiros programas de desenvolvimento regional no âmbito do 

CEBRAE. 

Atuação em pesquisas para elaboração de diagnósticos setoriais para fundamentar a 

ação dos Estados. 



 

 

73 

Quadro 6. Síntese histórica da origem e atuação do CEBRAE/SEBRAE. 

(conclusão) 

 Ano Atuação 

 

1985 a 

1990 

 

Desestruturação institucional provocada pela desvinculação do CEBRAE do 

Ministério do Planejamento para o Ministério da Industria e Comércio. Tal mudança 

acarretou uma instabilidade orçamentária, demissão de 110 profissionais, ou seja, 

40% do seu pessoal. 

1990 Em 9 de outubro de 1990, pelo decreto 99.570, foi promovida a desvinculação do 

CEBRAE da administração pública, transformando-o em serviço social autônomo, 

passando a denominação de Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados contidos no site www.sebrae.com.br, pesquisado em 22/08/2005. 

 

 

Como o SEBRAE teve sua origem nos órgãos de fomento e com uma forte orientação 

desenvolvimentista governamental, podemos ter esta característica marcada fortemente no 

estatuto de formação, conforme descrito: 

 

Quanto a sua finalidade: 

1- Assistência para prestação de serviços de organização empresarial em 

todos os seus aspectos, notadamente, o tecnológico, econômico, financeiro e 

administrativo; 

2- Assistência para formação, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal 

técnico-administrativo e de dirigentes de empresas; 

3- Assistência para realização de pesquisas, no campo das Ciências Sociais e 

outros, relacionadas com a organização e as atividades das empresas; 

4- Implantação de um sistema brasileiro de assistência à pequena e média 

empresa. 

Quanto à vocação e objetivos estratégicos: 

1- Captar e aplicar recursos financeiros, humanos, técnicos e materiais 

necessários à assistência gerencial à pequena e média empresa; 

2- Credenciar as entidades executoras; 

3- Coordenar as suas atividades, por meio de convênios, ajustes ou 

contratos, com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

4- Contratar empréstimos no País e no exterior; 

5- Fazer doações e conceder subvenções; 

6- Adotar quaisquer outras medidas, compatíveis com as finalidades da 

instituição.  

Quanto aos recursos institucionais, podiam originar-se de: 

1- Contribuições e doações de entidades públicas e privadas; 

2- Dotações orçamentárias que lhe sejam destinadas por pessoas jurídicas de 

direito público; 

3- Financiamento de instituições financeiras ou outras entidades; 

4- Incentivos fiscais porventura criados pela União Federal, pelos Estados 

ou pelos Municípios; 

5- Quaisquer outras fontes.  

Parágrafo único - os recursos do CEBRAE podiam ser utilizados para suprir 

o custeio da própria entidade, bem como demais despesas correntes e 

despesas de capital. (www.sebrae.com.br/histórico) 
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O Conselho Deliberativo é composto pelos seguintes representantes: 

• Associação Brasileira dos Centros de Apoio às Pequenas e Médias Empresas; 

• Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Industriais; 

• Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos de 

Tecnologias Avançadas; 

• Confederação das Associações Comerciais do Brasil; 

• Confederação Nacional da Agricultura; 

• Confederação Nacional do Comércio; 

• Confederação Nacional da Indústria; 

• Secretaria Nacional de Economia do Ministério da Economia, Fazenda e 

Planejamento; 

• Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento; 

• Banco do Brasil S.A.;  

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; 

• Caixa Econômica Federal; 

• Financiadora de Estudos e Projetos. 

 

Em seu Plano Estratégico de 1999, o SEBRAE propõe “ser um instrumento 

efetivamente transformador da realidade brasileira, ajudando a instalar um ambiente favorável 

ao florescimento sustentável dos pequenos negócios, com o que terá contribuído para um 

Brasil mais justo”. (SEBRAE: Direcionamento Estratégico 1999 - 2000). 

Toda a descrição histórica aqui mencionada teve como objetivo subsidiar a avaliação 

da parceria do Projeto Managé com o SEBRAE. 

Como o SEBRAE tem o foco de atuação nas pequenas e médias empresas, ele propõe 

a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento das ações inerentes ao seu público 

alvo. Considera que, trabalhando o desenvolvimento como um todo, as empresas poderão 

prosperar. 

Para o SEBRAE: 

 

O Projeto MANAGÉ ao buscar no planejamento local e regional o elemento 

norteador de suas ações e ao propor a gestão participativa, visando atender às 

demandas da própria comunidade, estava em consonância com o processo de 

reinvenção do SEBRAE, que resultou na indicação de um novo objetivo 

institucional, que traduz em novas estratégias, dentre as quais, aquela que 

reconhece, na evolução sustentável dos pequenos negócios, o caminho mais 

viável para a diminuição das desigualdades, para a erradicação da pobreza e 

para a conquista de condições dignas de vida e de bem-estar para toda a 

população brasileira. (www.sebrae.com.br/unidade de desenvolvimento 

local). 
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O SEBRAE apóia através de sua Unidade de Desenvolvimento Local três projetos no 

território nacional: o Managé, o Xingó e o Zona da Mata Nordestina. Todos estes têm por 

objetivo a promoção do desenvolvimento econômico e social (www.sebrae.com.br). O projeto 

Xingó foi implementado na área de influência das usinas hidrelétricas de Xingó, Paulo 

Afonso e Itaparica. Desenvolve ações multidisciplinares em atividades agropastoris, de 

aqüicultura, recursos hídricos, educação, turismo, hotelaria e gestão ambiental. A área de 

abrangência é de 40 mil quilômetros quadrados do semi-árido nordestino, envolvendo a 

população de 29 municípios dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. O projeto 

Zona da Mata tem o objetivo de realizar programas integrados e sustentáveis de 

desenvolvimento para melhorar as condições de vida da população da Zona da Mata 

Nordestina. Estimula o empreendedorismo e a cooperação entre os agentes produtivos em 

uma área de concentração da atividade sucroalcooleira, distribuída entre os estados do Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 

Não foi possível, no âmbito deste estudo, estabelecer o montante de recursos 

financeiros, alocados pelo SEBRAE, nos projetos Xingó e Zona da Mata. Em pesquisa 

realizada junto ao SEBRAE, foram informados apenas os valores alocados no Projeto 

Managé. 

Como toda parceria articulada pelo Projeto Managé, a do Sebrae também passou por 

processo de preparação, levando 15 meses até a sua efetivação, sendo a assinatura do 

convênio em dezembro de 2001 e o lançamento oficial, em março de 2002. Segundo relatório 

interno do Managé, isto demonstra “o alto grau de complexidade e seriedade com que tal 

cooperação foi tratada por todos os integrantes da equipe de articulação e planejamento, 

formada pelas duas instituições” (Managé, 2003). 

O processo de articulação entre o Projeto Managé e o SEBRAE deu-se a partir de uma 

iniciativa do presidente do SEBRAE Nacional, gestão 1999-2002. O presidente do SEBRAE 

conhecia o Managé, por ter sido secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, 

período 1997-1998. Neste período, o coordenador do Projeto Managé realizou uma visita, a 

convite do Ministério do Meio Ambiente, ao Xingó para avaliação do projeto de 

desenvolvimento em implantação. Quando assumiu a presidência do SEBRAE Nacional, 

solicitou à diretora do SEBRAE RJ, que entrasse em contato com a coordenação do Managé, 

a fim de iniciar uma articulação entre o SEBRAE Nacional, as unidades do SEBRAE nos três 

estados envolvidos e a Universidade Federal Fluminense, com a finalidade de promover uma 
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parceria, visando o desenvolvimento sustentável da Bacia do rio Itabapoana, através do 

Projeto Managé. 

A atuação do SEBRAE na região, sendo realizado através do SEBRAE Nacional, 

através da Unidade de Desenvolvimento Local em parceria com suas unidades operativas nos 

Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, se dividiu de duas formas: 

1- contrato nº 84/2001 de dezembro de 2001, realizado diretamente com a UFF, com 

vigência no biênio 2002-2003. Desenvolvido através da equipe do Projeto Managé, com o 

objetivo de realizar estudos de conteúdos metodológicos e processos para o aprimoramento 

das estratégias do programa de cooperação, monitoramento, acompanhamento, avaliação e 

supervisão do Programa SEBRAE-Managé na Bacia do Rio Itabapoana, no valor de R$ 

374.880,00 (trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais), pelo prazo de 24 

meses; 

2- Atividades dos SEBRAEs através do "Projeto SEBRAE Managé", que tiveram 

como objetivo a promoção dos pequenos negócios na região da Bacia do Rio Itabapoana. Esse 

projeto incluiu ações de organização do empresariado local, de identificação de vocações e 

oportunidades econômicas e de apoio à micro ou pequenos empreendimentos. O investimento 

no período de 2001 a 2004 foi de R$ 4.224.730,00.  

O primeiro passo adotado, considerando que já havia uma proposta metodológica em 

andamento desde 1995, foi o de nivelamento de metodologias a serem adotadas na região. 

Deve-se registrar que em toda parceria realizada pelo Projeto Managé, este nivelamento se fez 

necessário e mesmo com muitas discussões e consensos, na hora de se por em prática, muitas 

vezes o processo não se dava a contento, acarretando até mesmo duplicidade de ações. 

Em todo processo de parceria entre instituições que trabalham em prol de uma mesma 

finalidade, podem-se detectar dificuldades, segundo relatórios do Projeto Managé (Managé, 

2003, p. 3): 

 

 

As dificuldades iniciais foram em decorrência de metodologias diferenciadas 

de ação em projetos de desenvolvimento regional, o que exigiu um 

nivelamento das duas equipes, a fim de evitar superposição de ações e 

conflitos metodológicos e filosóficos que pudessem dificultar a 

implementação das ações em parceria, com possíveis prejuízos para ambas 

as instituições e principalmente para a população local. A metodologia 

Managé, que é original e sistêmica, exige uma forte compreensão e 

interatividade por parte de todos os atores envolvidos no projeto. 

 

 

Como as instituições parceiras já possuíam propostas metodológicas e programas para 

a implantação de várias ações, ficava difícil adotar novas formas de aplicação em outros 

moldes, ou até mesmo adequar aos princípios e diretrizes do Managé. Os técnicos das 
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instituições, parceiras ou contratadas, mesmo passando por um nivelamento e adequação de 

metodologia, muitas vezes ignoravam o fato de estarem desenvolvendo um trabalho em um 

território alvo de um planejamento regional e com atuação de diversos parceiros, atuando 

através das formas internas de suas instituições específicas. Este foi o caso dos trabalhos 

desenvolvidos na cadeia produtiva da piscicultura onde, em um mesmo período, duas equipes, 

uma contratada pelo Consórcio do Itabapoana para atender ao Convênio com o Ministério da 

Integração e a outra contratada pelo SEBRAE, desenvolviam ações de diagnóstico e plano de 

ação objetivando geração de renda para os produtores. Como as equipes tinham metas a serem 

cumpridas, optaram por trabalhar de forma independente, o que tornou difícil desenvolver o 

trabalho de forma mais produtiva e evitar paralelismo de ações. O que se percebe é que, 

quando se atua em desenvolvimento regional, o ideal seria que todos os parceiros 

conjugassem uma só forma de atuação no território. 

Mesmo tendo o planejamento sido feito em parceria com as instituições que estavam 

desenvolvendo trabalhos na região - Ministério da Integração Nacional, SEBRAE, Consórcio 

de Municípios e Universidade Federal Fluminense - ocorreram duplicidade de metodologias 

adotadas, e até mesmo duplicidade de ações para um mesmo público alvo. Como o SEBRAE 

atuou com seus profissionais e seu orçamento, tendo inclusive criado na sua estrutura 

orçamentária uma rubrica nominada de “Projeto SEBRAE Managé”, de onde provinha todo o 

recurso financeiro para atuação na Bacia do Itabapoana, a implantação se deu de forma 

isolada, o que dificultou o intercâmbio das ações promovidas na Bacia. A atuação do 

SEBRAE foi neste aspecto bastante diferente da atuação do Ministério da Integração 

Nacional. 

Outro ponto considerado, inicialmente, como dificuldade pelo SEBRAE, mas que se 

mostrou ao longo do desenvolvimento das ações uma rica experiência para o corpo técnico da 

instituição, foi a necessidade de uma ampla articulação do SEBRAE Nacional com as 

Superintendências Estaduais envolvidas no Programa.  

Dentre os resultados proporcionados pela participação do SEBRAE no Managé, 

destacam-se a oferta dos cursos, tais como: Liderar, Líder Cidadão e Saber Empreender; a 

implementação da segunda instância do modelo de gestão integrada, os Conselhos Municipais 

de Desenvolvimento Sustentável; a contratação de consultores para promover a elaboração de 

plano participativo local; além de uma série de cursos e atividades demandados pela 

comunidade residente na bacia, enumerados no quadro abaixo. 
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Quadro 7. Ações desenvolvidas pelo SEBRAE na Bacia do Itabapoana 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

  AÇÕES PARTICIPANTES 

Curso 235 4.989 

Palestras 162 4.017 

Seminários 68 1.821 

Feiras 36 171 

Missões 23 561 

Oficinas 55 393 

TOTAL 579 11.952 

Fonte: SEBRAE – Relatório de Atividades 2002/2003. 

 

 

Segundo a coordenação do Projeto Managé “o contrato estabelecido com o SEBRAE e 

a parceria que resultou do mesmo, envolvendo o SEBRAE Nacional e as unidades dos 

Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, veio contribuir sobremaneira na 

implementação do modelo gestor, acelerando o cronograma estabelecido e proporcionando 

uma maior eficácia em todas as ações do programa” (Managé, 2003). 

Outros pontos positivos foram detectados nesta parceria (Managé, 2003): 

 

 

• Estrutura de supervisão através de um coordenador geral e três 

supervisoras que trabalhavam diretamente com os agentes de 

desenvolvimento local; 

• Avaliação mensal que permitiu intervenções e correções de rumo, 

permitindo grande agilidade na gestão do projeto; 

• A elaboração de um planejamento estratégico regional com vistas 

ao alcance dos objetivos principais do projeto; 

• Confecção de um amplo material de divulgação. 

  

 

Os objetivos do SEBRAE e do Projeto Managé, apesar de não totalmente coincidentes, 

caminham em uma mesma vertente. Em seu relatório das atividades de 2002/2003, o 

SEBRAE sintetiza as ações realizadas na primeira fase de sua atuação, que teve o objetivo de 

reconhecer o território, seus atores, suas necessidades e ter como desfecho um planejamento 

regional integrado, o que possibilitou avanços como o aumento do capital humano e social e o 

surgimento de iniciativas de fortalecimento do capital empresarial. 

Além dessas ações que podem ser quantificadas, é de grande importância àquelas que 

perpassam pela avaliação qualitativa, mostradas nos relatórios. Cabe ressaltar três trabalhos, 

amplamente discutido entre os parceiros, que se destacaram neste contexto: o Programa 

SEBRAE de Artesanato; o Resgate Cultural da Bacia do Itabapoana e a Feira das Cidades. 
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O Programa de Artesanato contemplou capacitação em todos os municípios e finalizou 

com a edição do Catálogo de Artesanato da Bacia do Itabapoana, possibilitando assim uma 

melhor divulgação dos trabalhos desenvolvidos e comercialização dos produtos. 

O projeto de Resgate Cultural da Bacia do Rio Itabapoana teve como objetivo 

pesquisar e resgatar ofícios e manifestações culturais em processo de desaparecimento na 

região, permitindo mais uma vez à região se reconhecer. Foram realizadas 24 oficinas de 

resgate entre novembro de 2003 e julho de 2004. Segundo a presidente da Fundação de Arte 

de Ouro Preto, gestão 2003-2004, Resgate Cultural (2004): 

 

 

O projeto em cada município contou com a participação ativa das 

comunidades locais e apresentou tradições enraizadas no cotidiano das 

pessoas e fazeres quase esquecidos, descobrindo mestres detentores de 

saberes únicos (...). 

(...) O trabalho realizado permitiu a reintegração de pessoas que não 

acreditavam mais na força e no valor de seu trabalho e que passaram a ser 

valorizadas e reconhecidas em sua comunidade. 

 

A Feira das Cidades, realizada em Guaçui-ES em agosto de 2004, reuniu de forma 

integrada na Bacia do Itabapoana todos os parceiros e todos os municípios envolvidos, que 

tiveram a oportunidade de apresentar as suas potencialidades e atrações culturais. Os objetivos 

da realização da feira foram: integração entre entidades representativas dos municípios; 

aproximação e troca de experiências entre os municípios, empresários e empreendedores dos 

setores contemplados pelo programa; comercialização dos produtos da região; e treinamento e 

capacitação para os setores produtivos. 

Esta feira marcou assim o término dos trabalhos do SEBRAE de forma regional, 

permanecendo ainda hoje as unidades estaduais nos municípios envolvidos, mas através de 

seus programas específicos.  

 

 

4.6  CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO ITABAPOANA 

 
 

Em um programa de desenvolvimento regional é muito importante a forma como os 

entes federados se relacionam. Com o reconhecimento do município como ente federado a 

partir da Constituição Federal de 1988, os municípios passaram a responder pela organização 

de serviços que antes eram de competência dos níveis estadual e federal de Governo.  

Os consórcios formados entre municípios surgiram como a possibilidade de 

redistribuição de tarefas e responsabilidades entre os níveis governamentais. Com a criação de 
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consórcios intermunicipais é possível operacionalizar várias atividades regionais, realizando 

investimentos comuns e racionalizando recursos financeiros.  

Esta forma de associação entre municípios já era prevista na constituição de 1937, no 

artigo 29: “os municípios da mesma região podem agrupar-se para a instalação, exploração e 

administração de serviços públicos comuns. O agrupamento, assim constituído, será dotado de 

personalidade jurídica limitada a seus fins”. 

Na Constituição de 1988 ela aparece no art. 241 através dos consórcios públicos e 

convênios de cooperação entre entes federados, cuja regulamentação pela Lei nº 11.107 só foi 

aprovada em 6 de abril de 2005. Com os consórcios públicos foi criada mais uma alternativa 

aos entes federados de se consorciarem, não impedindo que se continue a usar as formas 

anteriores de consórcios, ou seja, os sem personalidade jurídica, os com personalidade 

jurídica, os com personalidade jurídica de direito privado e os cujos pactos de fundação seja 

um convênio. 

Com regionalização em Bacia Hidrográfica temos vários exemplos de consórcios 

criados no período pós Constituição: o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí criado em 1989, o Consórcio Intermunicipal para Recuperação 

das Bacias dos Rios Santa Maria da Vitória e Jucu (ES), criado em 1991 e o Consórcio 

Intermunicipal Vale do Jiquiriça (BA), criado em 1993. Todos criados sob a ótica de resolver 

questões ligadas à carência de água e à poluição dos recursos hídricos. 

Concebido e articulado através do Projeto Managé, como uma das instâncias do 

modelo de gestão, o Consórcio de Municípios da Bacia do Rio Itabapoana foi fundado em 03 

de junho de 1997, juridicamente uma sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos. 

Normalmente, os consórcios são constituídos em torno de um problema específico, por 

exemplo, para questões ligadas às políticas de saúde ou para gerir conflitos provocados pela 

carência de água. No caso do Itabapoana foi proposto um modelo de consórcio formado 

apenas pelo ente federado município, onde o objetivo geral seria a promoção do 

desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica do rio Itabapoana, e os objetivos 

específicos: 

 

a. Adequar e integrar planos e objetivos dos projetos municipais; 

b. Definir as linhas gerais de ação integrada; 

c. Elaborar e aprovar plano de ação integrada na bacia; 

d. Definir as propriedades de aplicação de recursos para a região; 

e. Deliberar acerca de proposta e projetos encaminhados pelo Projeto Managé e pelo 

Conselho da Bacia; 

f. Articular politicamente os estados correspondentes para a defesa dos interesses da região, 

bem como para incluir no orçamento estadual proposta orçamentária específica para região 

a bacia; 
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g. Manter a articulação política-institucional de apoio às ações na bacia; 

h. Contribuir na implementação de uma política de fiscalização e controle à degradação 

ambiental; 

i. Participar no processo de mobilização social com a integração das comunidades locais; 

j. Implantar e implementar o órgão executivo do Consórcio de Municípios – Agência de 

Desenvolvimento Sustentado – órgão com a função de administrar a execução das 

propostas e projetos deliberados pelo Consórcio, além da gerência do fundo financeiro de 

desenvolvimento das regiões; 

k. Implantar o sistema de informações sobre recursos hídricos da bacia, com tratamento, 

armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores 

intervenientes na sua gestão; 

l. Buscar apoio financeiro para a implementação das ações. 

 

 

Cabe precisar que alguns dos objetivos específicos não são atribuições diretas do 

consórcio, e sim de outras instâncias do modelo de gestão que serão por elas incorporadas à 

medida que forem sendo criadas com o apoio do consórcio. 

Segundo Siqueira (1999), “o Consórcio Intermunicipal da Bacia é considerado como o 

espaço onde o poder executivo local, ou seja, os prefeitos municipais discutem os problemas 

da região de forma abrangente e buscam as soluções de forma a identificar o que pode ser 

realizado em parceria”. 

Um dos questionamentos iniciais, por parte de membros dos governos estaduais e de 

membros da sociedade civil, referia-se sobre o fato do Consórcio do Itabapoana ser formado 

apenas por prefeitos. Barros (2000), propõe que: 

 

 

Como o prefeito municipal tem o direito, garantido na Constituição vigente, 

de tomar as decisões administrativas necessárias à elaboração e execução da 

política pública no âmbito do seu município e que em um estado 

democrático o prefeito é eleito em escrutínio universal, o que significa dizer, 

que o seu mandato tem legitimidade, esta é a melhor forma de 

representatividade em um consórcio. Considerando esses dois princípios, a 

formação de um consórcio intermunicipal representa o primeiro passo de 

uma divisão de poder consentida pelo detentor desse poder, desde que o 

processo seja conduzido pela via da informação, do esclarecimento e do 

convencimento. É necessário que o prefeito tenha a clareza do quanto 

perderá da sua autonomia de decisão, mas também do quanto ganhará com o 

processo associativo e evidentemente, que esteja convencido de que o saldo 

político e mesmo pessoal, seja positivo. É bom lembrar que o consórcio é um 

colegiado consultivo e que o prefeito não perde o seu poder de decisão. Deve 

ficar a critério dos mesmos transformá-lo em órgão deliberativo ou não. 

 

 

Partindo da concepção de que o Consórcio do Itabapoana seria representado apenas 

por prefeitos, a coordenação do Projeto iniciou, em 1996, um processo de sensibilização e 

articulação, junto aos prefeitos da época, quanto à importância de se consorciarem. Este 
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processo se concretizou em abril de 1997 e foi reafirmado em junho de 1997 quando da 

eleição da primeira diretoria. 

Um dos requisitos primordiais para o bom funcionamento de consórcio entre 

municípios é que sua gestão seja absolutamente suprapartidária, ou seja, quaisquer que sejam 

os partidos políticos dos prefeitos, deverá ser acatada a ordem pelo interesse regional. No 

Itabapoana, este ponto sempre foi muito respeitado por todos os gestores públicos que 

passaram pelo consórcio. 

Retornando à questão do financiamento do Programa de Desenvolvimento da Bacia do 

Rio Itabapoana, os municípios que integram o Consórcio do Itabapoana se responsabilizam 

apenas pelos gastos de sua operacionalização, não participando diretamente do financiamento 

ao Programa.  

Esta falta de comprometimento do poder público municipal pode ser sentido pelo fato 

de muitos prefeitos não se apoderarem do consórcio. Isto é percebido, apesar dos gestores 

públicos terem ciência de que a cooperação é uma boa forma para equacionar problemas 

coletivos, possivelmente em decorrência de faltarem aos municípios uma visão mais integrada 

e de caráter regional, ficando seus problemas restritos aos do dia a dia da administração 

pública.  

Apesar de ter sido previsto no início do Projeto Managé que os municípios arcariam 

com uma contrapartida financeira, esta nunca foi concretizada, ocorreu apenas a aquisição de 

um veículo, em 1997, para a utilização dos trabalhos do Projeto Managé. Dois grandes 

obstáculos à sustentabilidade financeira de associações como o consórcio são o 

comprometimento dos municípios com o pagamento das mensalidades e  a não existência de 

mecanismos de punição, os quais deveriam ser impostos aos membros inadimplentes do 

consórcio. 

A partir das leituras das atas de reuniões do Consórcio do Itabapoana, pode-se 

observar que os membros do consórcio e a equipe do Projeto Managé sempre foram 

contrários à punição aos associados. Existe entre eles a compreensão de que em um processo 

de desenvolvimento regional, a integração de todos os municípios envolvidos é fundamental 

para o sucesso do programa. Desta forma, o risco de os municípios inadimplentes se 

afastarem era muito grande em um momento onde a prioridade era fortalecer o processo de 

cooperação, e não de esvaziá-lo. 

Neste sentido, todos os municípios receberam ações promotoras de desenvolvimento 

independente da existência ou montante de contribuição financeira. Como exemplo podemos 

citar ações como o experimento do plantio de morango, as várias capacitações, a implantação 
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do centro de informação turística e outras atividades em Alto Caparaó, único município que 

nunca contribuiu financeiramente com o Consórcio. 

Um outro fator observado é quanto à participação dos prefeitos e dos municípios em 

reuniões do Consórcio, possibilitando assim, segundo Barros (2000) “estabelecer um nível de 

relacionamento pessoal entre os prefeitos que ultrapassa as diferenças partidárias ou até 

mesmo pequenos conflitos de vizinhança. Inicia-se rapidamente um processo de 

conscientização regional, reduzindo os posicionamentos individuais ou municipais”. 

Em 2005, o consórcio conta com 72% dos municípios pagando as mensalidades, 

contribuindo assim para a manutenção da sua estrutura física e funcional. Observa-se uma 

maior participação de municípios pagantes em 2005, conforme podemos aprender analisando 

o quadro a seguir.  

 

Quadro 8. Municípios pagantes do Consórcio- setembro de 1997 a setembro de 2005 

Municípios UF Quantidade de Parcelas Pagas por Ano Total 

    1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  
Alto Caparaó MG          0 

Apiacá ES 1    2   11 7 21 

Bom Jesus do Itabapoana RJ 1 9 12 12 1 10 3  6 54 

Bom Jesus do Norte ES  3 2   5    10 

Caiana MG         7 7 

Campos dos Goytacazes RJ   12 9 10 12 12 11 8 74 

Caparaó MG  4  3 1  1  8 17 

Divino de São Lourenço ES         4 4 

Dores do Rio Preto ES       2 9 5 16 

Espera Feliz MG     10 12 12 12 7 53 

Guaçuí ES     9 11 12 12 10 54 

Mimoso do Sul ES 1 4 3 11  5 5 1 8 38 

Muqui ES     10 9 12 12 7 50 

Porciúncula RJ       10 4  14 

Presidente Kennedy ES 1   3 3    1 8 

São Francisco do Itabapoana RJ     7 12 11 10 5 45 

São José de Calçado ES  3 5  10 12 12 12  54 

Varre-Sai RJ 1 4 6  3     14 

Total Municípios Pagantes   5 6 6 5 11 9 11 10 13 533 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Consórcio do Itabapoana.  

 

 

Fatores como início de gestão administrativa, 2005-2008, provocou uma corrente de 

cooperação gerando um aumento de pagamentos de mensalidades junto ao Consórcio. 

Associado a este fator ocorreu a reeleição de prefeitos nos municípios de Bom Jesus do Norte, 

Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçui, Muqui e Presidente Kennedy, no 

Espírito Santo, e São Francisco do Itabapoana e Varre-Sai no Rio de Janeiro, o que 

proporcionou um processo de continuidade e de maior amadurecimento dos gestores quanto à 
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questão financeira do Consórcio do Itabapoana. Além disso, ocorreu a eleição de gestores 

públicos que já participavam do sistema de gestão, quer através da sociedade civil, quer em 

cursos de capacitação ou como secretários municipais, como é o caso dos eleitos em Caiana e 

Caparaó, em Minas Gerais. A eleição de grupos políticos que apoiaram o Projeto em 1997, 

como foi o caso dos eleitos em Mimoso do Sul-ES e Bom Jesus do Itabapoana-RJ, 

possibilitou o compromisso dos mesmos nas questões financeiras do consórcio. De forma 

mais abrangente, podemos apreender que está havendo, por parte dos gestores públicos 

municipais, o reconhecimento de que o Projeto Managé proporcionou ações promotoras de 

desenvolvimento regional; e a compreensão de que um programa de desenvolvimento 

regional é desenvolvido em longo prazo. Conseqüentemente, que o processo de gestão de uma 

região ultrapassa os seus respectivos mandatos eleitorais. Soma-se a todos estes fatores o 

reconhecimento, por parte de autoridades a nível nacional, do trabalho que o Consórcio do 

Itabapoana realiza. 

A consciência de que problemas municipais podem ser resolvidos através de 

cooperação entre municípios pode ser percebida no processo de negociação entre os gestores 

dos municípios de Mimoso do Sul e Muqui, com relação à disposição final e o tratamento de 

resíduos sólidos dos dois municípios que está sendo implantada de forma conjunta. 

Entretanto, a articulação promovida no âmbito do consórcio ainda não é o suficiente 

para uma real gestão regional, uma vez que o sistema de gestão proposto inclui outras 

instâncias participativas. É importante que todas estejam efetivamente atuantes e 

compromissadas para o sucesso do Programa de Desenvolvimento Regional. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

A descrição do arranjo institucional proposto pelo Projeto Managé e a analise da 

participação no mesmo das fontes de financiamento que o viabilizaram, foram efetuadas ao 

longo dessa dissertação. Neste momento, ressaltaremos alguns pontos importantes que serão 

retomados, com a finalidade de aprofundar as questões que consubstanciaram estas discussões 

em torno da região do Itabapoana e dos financiamentos ao Programa de Desenvolvimento da 

Bacia do Rio Itabapoana e o seu processo de implantação. 

A Bacia Hidrográfica do Itabapoana foi aqui caracterizada como uma região 

programa, constituída por todos os municípios que a compõem.  

Analisando a região do Itabapoana sob a ótica das mudanças proporcionadas pelo 

Projeto Managé, podemos destacar como principal resultado a construção de um regionalismo 

em torno da bacia hidrográfica. Regionalismo é aqui entendido a partir de sua conceituação 

por dois autores, a saber, Bourdieu e Markusen. 

Para Bourdieu (2004) a região é delimitada pelo processo de regionalismo nela 

instaurado. A partir do discurso regionalista, a região toma forma através das ações sociais 

nela presentes. Segundo ele “o discurso regionalista é um discurso performativo, que tem em 

vista impor como legítima uma nova definição de fronteiras e dar a conhecer e fazer conhecer 

a região assim delimitada – e, como tal, desconhecida – contra a definição dominante, 

portanto, reconhecida e legítima, que a ignora”.  O discurso dá legitimidade às reinvidicações 

de autonomia política.  Para ele “o regionalismo (...) é apenas um caso particular das lutas 

propriamente simbólicas em que os agentes estão envolvidos quer individualmente e em 

estado de dispersão, quer coletivamente e em estado de organização, e em que está em jogo a 

conservação ou transformação das relações de forças simbólicas e das vantagens correlativas, 

tanto econômicas como simbólicas”. (Bourdieu, 2004). 

Um segundo conceito de regionalismo que utilizamos neste trabalho é o de Markusen 

(1981), que conceitua o regionalismo como sendo uma reivindicação territorial por um grupo 

social. Explica que “regionalismo é uma reivindicação política de um grupo de pessoas 

identificado territorialmente contra um ou muitos mecanismos do Estado” (Markusen, 1981, 

p.83). Portanto, a adoção de uma reivindicação territorial por um grupo social gera o 
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regionalismo. Segundo ela, “a natureza territorial de uma luta regional aparece na prática de 

alguma diferenciação anterior entre a população nessa região e em outras regiões. A 

diferenciação pode resultar de várias diferenças econômicas e culturais, ou mesmo de 

diferenças no tratamento puramente político” (Markusen, 1981, p.84).  

No Itabapoana, o reconhecimento por parte de atores sociais específicos, como a 

Universidade Federal Fluminense, os prefeitos e as instituições envolvidas, de que fazem 

parte de um território e que neste território há uma reivindicação comum de qualidade e pelas 

formas de uso dos recursos hídricos para o desenvolvimento sustentável, moldou um novo 

território, até então reconhecido apenas geograficamente. Antes do projeto Managé era 

reconhecido apenas o Vale do Itabapoana, parte no Espírito Santo e parte no Rio de Janeiro. A 

idéia de bacia hidrográfica não fazia parte da consciência social da população. Com o 

Managé, ocorreu o despertar da consciência de pertencer a um território comum, a bacia 

hidrográfica, o que na visão de Bourdieu e Markusen caracteriza um regionalismo.  

Concomitante com o movimento que ocorria localmente, a coordenação do Projeto 

produzia um movimento de re-conhecimento da região nos níveis nacional e internacional.  

Criou-se com isso um ambiente favorável para que os municípios da bacia ganhassem 

reconhecimento e voz no cenário nacional, no qual os municípios unidos ganharam força.  

Investigando como se deu o reconhecimento da região, no nível nacional, constatamos 

que antes do Projeto Managé a região não era alvo de políticas regionais. Após o processo de 

articulação e sensibilização promovido pelo projeto, a região passa a ser vislumbrada por 

vários ministérios, que acreditando na viabilidade, na visibilidade e na resposta com que as 

ações desenvolvidas na bacia poderiam gerar, passam a integrar-se direta ou indiretamente ao 

Programa de Desenvolvimento da Bacia do Rio Itabapoana. Até este momento as ações 

governamentais no Itabapoana eram constituídas de forma isolada, seja para o noroeste 

fluminense, reconhecidamente uma região pobre, seja para municípios de forma individual, de 

acordo com a sua importância eleitoral ou econômica. 

Dentro de uma visão de política nacional, a unidade regional bacia ganha força como 

unidade de planejamento nos fins da década de 90, período no qual os coordenadores do 

Projeto Managé estavam buscando financiamentos para o projeto. Esta busca reforçou o 

reconhecimento externo da região do Itabapoana. Alguns reconhecimentos no nível nacional 

foram importantes para a credibilidade do projeto, como ocorreu em maio de 1997, quando a 

coordenação integrou a comitiva brasileira quando da visita oficial do Presidente da 

República ao Canadá. 

A etapa de diagnóstico foi fundamental para que a região fosse conhecida interna e 

externamente, pois a partir dos dados coletados pôde-se traçar o perfil da região, até então 
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impreciso e baseado em informações fragmentadas produzidas de forma isolada por cada um 

dos três estados que fazem parte da bacia.  

A partir do reconhecimento da região pelas instituições formuladoras de políticas 

públicas, a Bacia do Rio Itabapoana pôde ser incluída em programas governamentais, como 

foi o caso do Programa de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Mesorregiões 

Diferenciadas do Ministério da Integração Nacional, que tem como objetivo ações de 

desenvolvimento sustentável, especialmente projetos de produção com geração de trabalho e 

renda, provisão de infra-estrutura produtiva e elevação das condições sociais básica, como 

vimos com maiores detalhes no capítulo 4. Com este programa a região do Itabapoana passou 

a ter uma rubrica especifica no Plano Pluri Anual - PPA do Governo Federal, o que representa 

o reconhecimento do trabalho efetuado pelo Projeto Managé. O Ministério da Integração 

Nacional validou o território através de seu programa de mesorregião sem alterar o recorte 

físico proposto pelo Projeto Managé.  

Soma-se ao Ministério da Integração Nacional, a atuação e reconhecimento da região 

pelo SEBRAE, que durante dois anos desenvolveu na região ações de forma integrada entre as 

unidades dos três estados e o nacional, para apoio à formação dos conselhos municipais e 

núcleo empresarial e ações de geração de trabalho e renda. Cabe ressaltar que esta foi a 

primeira vez que o SEBRAE atuou de forma conjunta através de um projeto integrado entre 

três estados. 

A união dos municípios representada pelo Consórcio de Municípios da Bacia do Rio 

Itabapoana, sociedade civil de direito privado, que aglutina os diversos papéis municipais 

dentro do Programa de Desenvolvimento Regional, foi um dos resultados positivos do projeto 

Managé. Mesmo não tendo ainda alcançado o amadurecimento que uma instituição dessa 

necessita, os prefeitos desses municípios passaram a experimentar uma lógica de 

planejamento regional. A região está se preparando para o planejamento regional, pois os 

prefeitos já ensaiam uma experiência de gestão colegiada.  

O fato da bacia do Itabapoana ser uma região programa, e não região homogênea ou 

polarizada, pode explicar, em parte, a dificuldade dos municípios e estados em abraçar a 

região. Por um lado os municípios são regidos pelas leis dos seus respectivos estados e por 

outro, os estados possuem um planejamento para os municípios que compõem a sua unidade 

da federação. Em se tratando de uma região homogênea ou polarizada a força de união seria 

maior por imperativos econômicos, o que não ocorre com a região programa que é planejada.  

Existem outras questões importantes mencionadas ao longo da dissertação que 

merecem ser aqui recuperadas. 
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A primeira delas nos remete à constituição do arranjo institucional para a gestão da 

região do Itabapoana, representada pelo Sistema de Gestão Integrada para o Desenvolvimento 

Sustentável da Bacia do Rio Itabapoana - SISGEBI. Apesar de o foco desta dissertação não 

ter sido a análise da implantação e atuação das instâncias participativas, pode-se apontar 

algumas questões a ela relacionadas. Até mesmo, porque a implantação de algumas destas 

instâncias foram objeto de convênios celebrados entre as instituições financiadoras e o Projeto 

Managé.  

Observou-se que a primeira instância criada, o Consórcio do Itabapoana, apesar de 

implantada desde 1997, ainda não pode ser considerada uma instituição madura e 

independente. Em outubro de 2003, o Projeto Managé deu por concluída a fase de criação, 

implementação e consolidação do Consórcio. Através de correspondência encaminhada pelo 

coordenador do Projeto ao diretor presidente do Consórcio, gestão 2002 – 2004, declara que: 

“de acordo com o cronograma de execução estabelecido pelo Projeto Managé, o compromisso 

com a sustentabilidade do processo, passa pela transferência progressiva das 

responsabilidades de gestão de cada uma dessas instâncias para as suas estruturas 

administrativas legalmente constituídas, tão logo demonstrem capacidade de autogestão”.  

Observa-se que os prefeitos dos municípios integrantes do Consórcio do Itabapoana não 

assumiram a instituição Consórcio, atuando apenas como atores responsáveis pela aprovação 

das ações propostas pelos profissionais contratados pelo Consórcio e pela coordenação do 

Projeto Managé. 

Os conselhos municipais de desenvolvimento sustentável – CMDS, criados em todos 

os municípios, funcionaram apenas durante dois anos. Os mais ativos foram os de Guaçui, 

Muqui e Presidente Kennedy no Espírito Santo; Porciúncula e Varre-Sai no Rio de Janeiro; e 

Espera Feliz em Minas Gerais. Hoje, apenas o de Presidente Kennedy-ES se reúne e discute 

as políticas a serem implementadas no município. O que se observou durante a implantação 

dos conselhos, é que todos foram criados por lei e através de processo democrático. Com o 

processo eleitoral de 2004, a maioria dos conselhos sofreu um esvaziamento e não retornaram 

ao seu funcionamento em 2005. Considerando que os conselhos são espaços que têm como 

características a democratização das tomadas de decisões no nível municipal, poder-se-ia 

considerar o arranjo institucional de maior importância, mas que não se efetivaram na prática. 

No caso do CMDS, a sustentabilidade poderia ter sido conquistada a partir da 

participação da representação governamental e da sociedade civil.  Em Presidente Kennedy, 

constatamos que a sociedade civil é que dá a dinâmica ao conselho. Outro fator a ser 

destacado, para a possível ausência de sustentabilidade dos conselhos, é o fato deles não 

serem deliberativos. Um conselho consultivo pode suscitar discussões importantes, entretanto, 



 

 

89 

no momento de colocá-las em ação, seu poder efetivo é mais limitado.   

Podemos apreender que é viável a forma como esta instância foi constituída, mas fica 

aqui o questionamento sobre o motivo pelo qual apenas um conselho se encontra ativo. 

Constata-se que apesar de mais democráticos, os espaços dos conselhos ainda são mal 

aproveitados pelos atores locais. Questiona-se, até que ponto as formas de financiamento 

proporcionadas ao Projeto Managé não interferiram no processo de amadurecimento e 

sustentabilidade desses conselhos. Os dois maiores financiadores do programa de 

desenvolvimento do Itabapoana, SEBRAE (43,35 %) e o Ministério da Integração Nacional 

(19,63 %), investiram pequena parcela na gestão. A maior parte do investimento foi em 

intervenção. O Ministério da Integração investiu R$ 2.243.466,00, sendo apenas 9,30% para 

formação e fortalecimento do sistema de gestão. O SEBRAE investiu R$ 4.954.387,00, 

apenas 8,87% para implantação do sistema de gestão. Como o recurso de intervenção foi 

utilizado pelas próprias instituições ou por convênios celebrados com terceiros, não 

proporcionou um envolvimento maior destes, com as instâncias participativas do arranjo 

institucional. Processo diferente poderia ter ocorrido, se o modelo de investimento fosse 

centralizado em uma única instituição responsável pela implantação, execução e aplicação dos 

recursos, destinados às ações promotoras de desenvolvimento, definidas no Fórum do 

Itabapoana. Como por exemplo, uma agência de desenvolvimento.   

Quanto ao Fórum do Itabapoana, espaço de representação da integração de todas as 

instâncias participativas, este demonstrou ser um espaço ideal para discutir e revalidar 

questões regionais. Neste espaço foram discutidas e revalidadas as questões de saneamento e 

fruticultura para a Bacia do Itabapoana. Implantado em abril de 2003, realizou até o presente 

momento quatro reuniões. Apesar de ter se mostrado um espaço ideal de discussão, o Fórum 

não se reuniu em 2005, sendo sua última reunião realizada em junho de 2004, período que 

antecedeu as campanhas eleitorais de 2004.  

A segunda questão central diz respeito a analisar se os objetivos propostos no inicio do 

Managé estão sendo alcançados, apesar da fragilidade das instâncias participativas previstas 

no arranjo institucional proposto.  

Pode-se apreender que o objetivo proposto, qual seja, o de promover o 

desenvolvimento regional sustentável com uma estrutura de governabilidade descentralizada, 

está sendo experimentado na região. Recomenda-se, no entanto, que se passe por nova 

concertação, envolvendo todos os atores participantes do processo de desenvolvimento da 

região, tendo como finalidade o retorno do dinamismo necessário à efetivação do modelo de 

gestão. A ausência de reuniões do Fórum do Itabapoana tem deixado de proporcionar um 

espaço de discussão, necessário a todo processo democrático e participativo. 
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O Managé alcançou o objetivo de desenvolver uma metodologia a ser adotada em 

região de bacia hidrográfica. A metodologia adotada foi a de articular, coordenar e 

desenvolver uma proposta institucional integrada, que tivesse como finalidade estimular e 

orientar políticas públicas e formas de intervenção, que visassem à melhoria da qualidade de 

vida da população da Bacia do Rio Itabapoana. 

Para tanto o Projeto se propôs a elaborar um diagnóstico e a indicar proposta de 

política para o desenvolvimento da região. Além disso, durante a realização do diagnóstico, 

apontou para a necessidade da realização de intervenções em saneamento ambiental. Com 

isso, ampliou a conscientização dos gestores públicos, levando-os a viabilizar obras ligadas a 

tratamento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Por se tratar de uma região de 

baixo dinamismo econômico, foram implementadas estratégias para a definição de uma 

política de geração de emprego e renda. 

O Managé proporcionou a projeção e o reconhecimento da região e a sua inclusão na 

política nacional de desenvolvimento regional. Ocorreu o re-conhecimento da região nos 

níveis nacional e internacional. Com isso a região é inserida em programas governamentais do 

Ministério da Integração Nacional e do Ministério do Desenvolvimento Social. 

Em linhas gerais, os objetivos propostos pelo Managé foram alcançados. Observa-se, 

no entanto, que para a efetivação do modelo proposto, há necessidade do arranjo institucional 

funcionar de forma integrada e com a participação de todos os envolvidos.  

Tratando-se de uma região delimitada por bacia hidrográfica, onde se dará a instalação 

de Comitê de Bacia, destacamos como resultado positivo do Managé a promoção da 

preparação para a sua formação, inclusive com parte do Plano de Investimento da Bacia tendo 

sido adiantado pelo diagnóstico. 

A terceira e última questão, diz respeito à viabilização financeira da implantação do 

Programa de Desenvolvimento da Bacia do Itabapoana. Pautado em forte processo de 

articulação pessoal, tendo no bojo um projeto técnico, o Managé alcançou reconhecimento e 

conseguiu viabilizar recursos para a implantação do programa. A articulação pessoal se deu 

em todas fases das negociações, é ilustrativo o caso do presidente do SEBRAE, que já 

conhecia o Projeto Managé, o que facilitou o processo de convencimento.  Neste sentido, cabe 

ressaltar a importância da participação dos integrantes do Projeto em reuniões do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos e dos conselhos estaduais; na participação efetiva em 

seminários de políticas públicas, promovidos pelos estados e governo federal. Espaços onde 

se deu a maioria do início das negociações.  

Com base na análise das formas de financiamento que viabilizaram a implantação do 

Programa, concluímos que houve a congregação de instituições importantes no nível nacional. 
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Porém, observa-se que como todas trazem no bojo sua respectiva forma de trabalho, torna-se 

difícil a integração de equipes para o trabalho conjunto. Outro fator complicador nos reporta à 

forma como os recursos são disponibilizados para o Programa. Os maiores volumes 

financeiros foram executados pelas próprias instituições financiadoras. Tal procedimento 

acarreta em uma dispersão na operacionalização do Programa. De outra forma, poderíamos 

propor que em um programa de desenvolvimento regional, haja a constituição de uma 

instituição executora que utilize os recursos a partir de um plano de aplicação definido 

coletivamente. Este procedimento poderá proporcionar uma maior economia, melhor 

operacionalização dos recursos e até mesmo uma maior integração entre as instituições. 

O que se observou com a análise da aplicação dos recursos das principais instituições 

financiadoras, foi a falta de comprometimento de recursos destinados à  sustentabilidade do 

modelo gestor proposto. Ocorreu o financiamento para a implantação do modelo, mas depois 

de implantado, as instituições consideraram como concluída sua atuação neste contexto.  
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Esta dissertação contou com o apoio financeiro do Município 
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RESUMO 

 

Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável da Bacia do Rio Itabapoana 

Projeto Managé 

Uma análise da participação das fontes de financiamento 

 

 

Este estudo disserta sobre a participação das fontes de financiamento sobre a 

participação das fontes de financiamento no Programa de Desenvolvimento Regional da Bacia 

Hidrográfica do rio Itabapoana – Projeto Managé. Concebido por professores da Universidade Federal 

Fluminense em 1995, implantado na região compreendida pelos municípios da Bacia Hidrográfica do 

rio Itabapoana, formada por 18 municípios localizados na área de fronteira dos Estados do Espírito 

Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Analisa as formas de financiamento que viabilizaram a 

implantação do Programa, e de que forma os recursos alocados ou estimulados via Programa foram 

utilizados pelas instituições parceiras. O objetivo foi o de investigar de que forma se deu o processo 

de viabilização destes recursos e das formas de parceria implantadas. Dentre os pontos importantes 

nesse processo, foram destacados: 1) a ocorrência de um processo de regionalismo na bacia 

hidrográfica; 2) os conflitos institucionais existentes entre as políticas operadas por estados em áreas 

fronteiriças, no âmbito do Projeto; 3) a importância da articulação pessoal no processo de captação de 

recursos; e 4) a projeção e  a visibilidade da região, tendo como resultado mais imediato, a sua 

inclusão na política nacional de desenvolvimento regional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: programa de desenvolvimento regional, regionalismo, bacia hidrográfica, 

financiamento a programas regionais, Managé. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Regional Self-maintained Development Program for the Basin of Itabapoana river 

Managé Project 

An anlysis of the financing sources participation 

 
 

 

This learning makes an aproach about the participation of the financing sources in the Regional 

Development Program of the Hydrographical Basin of Itabapoana river – Managé Project. 

Conceived by teachers of Universidade Federal Fluminense in 1995 and applied on the region of 18 

counties of the Hydrographical Basin of Itabapoana river between the limits of Espirito Santo, Minas 

Gerais and Rio de Janeiro states, it analyses the forms of financing sources  which became possible the 

implantation of the Program and the means the resources obtained or encouraged by the Program were 

used by the partner institutions.  The objective was to examine how were the viabilization means of these 

resources and to get the partnerships. Among the most important spots of the process we may to stand out: 
1) the occurrence of regionalism in the hydrographical basin;  2) the institucional conflicts due to the 

politics adopted by the states involved in the área of the project, specialy on their limits;  3) the 

importance of personal efforts in the resources attraction process; and  4) the prominense and visibility of 

the region of which depends on its inclusion in the national politics for regional development.  

 

KEY WORDS:  regional development program, regionalism, hydrographical basin, financing sources 

applied to regional programs, Managé. 



 

 

 

 

 

Lista de Quadros e Tabelas 

 

 

QUADRO 1: Interações Espaciais e Níveis de Centralidade do Itabapoana  25 

QUADRO 2: Grau de Atuação das Instituições Financiadoras do Projeto Managé  44  

QUADRO 3: Atuação das instituições no Programa de Desenvolvimento do Itabapona  45 

QUADRO 4: Objetivos propostos e instituição participante nos Grupos Temáticos  55 

QUADRO 5: Convênios Ministério da Integração e Consórcio do Itabapoana 68 

QUADRO 6: Síntese histórica da origem e atuação do CEBRAE/SEBRAE 72 

QUADRO 7: Ações desenvolvidas pelo SEBRAE na Bacia do Itabapoana  78 

QUADRO 8: Municípios pagantes do Consórcio- setembro de 1997 a setembro de 2005  83 

 

TABELA 1: Distribuição da população por classes de tamanho Brasil, Sudeste e Itabapoana – 

2000  

 

32 

TABELA 2: População, municípios da Bacia do Rio Itabapoana - 1996 e 2000  33 

TABELA 3: População residente urbana por distritos – 1996 – 2000  34 

TABELA 4: Índices de Desenvolvimento Humano Municipal, municípios da Bacia do 

Itabapoana – 1991 e 2000  

 

36 

TABELA 5: Índices de GINI  renda per capita- Bacia do Itabapoana - 1991 e 2000  37 

TABELA 6: Produto Interno Bruto a preço de mercado e per capita, segundo as Grandes 

Regiões, Unidades Federação e municípios da Bacia do Itabapoana – 2002  

 

39 

TABELA 7: Composição da Receita dos Municípios do Itabapoana – 2003 40 

TABELA 8: Recursos aplicados no Programa Managé
 
, entre 1995 – 2005 48 

TABELA 9: Recursos aplicados no Programa Managé, 1995-2000 e 2001-2005  51 

TABELA 10: Mesorregiões Diferenciadas  66 

TABELA 11: Investimentos do Ministério da Integração Nacional na Mesorregião do 

Itabapoana  - 2002 – 2004 

 

69 

TABELA 12: Comparativo de Investimentos Financeiros nas Mesorregiões – 2002  70 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Figuras 

 

 

 

 

FIGURA 1: Fases do Projeto Managé  18 

FIGURA 2: Sistema de Gestão Integrada da Bacia do Rio Itabapoana – SISGEBI  19 

FIGURA 3: Mapa da Bacia do Rio Itabapoana  29 

FIGURA 4: Posicionamento da Bacia do Rio Itabapoana na região Sudeste  30 



SUMÁRIO 

 

 

 

 

 

1    INTRODUÇÃO ............................................................................................... 

2    CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO E DO MANAGÉ ...................... 

2.1 O PROJETO MANAGÉ.. ................................................................................ 

2.2 A REGIÃO ESTUDADA ................................................................................ 

3  DESCRIÇÃO INSTITUCIONAL DO MANAGÉ .................................. 

3.1 OBJETIVOS E METAS DO MANAGÉ....................................................... 

3.2 ARRANJO INSTITUCIONAL....................................................................... 

3.3 FINANCIAMENTO ......................................................................................... 

4   ANÁLISE DAS INSTÂNCIAS FINANCIADORAS ............................. 

4.1 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE........................................... 

4.2 GOVERNOS ESTADUAIS............................................................................ 

4.3 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE........................................................ 

4.4 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL...................................... 

4.5 SEBRAE............................................................................................................. 

4.6 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO 

ITABAPOANA .....................................................................................................  

 5    CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................... 

6    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................... 

 

12 

17 

17 

28 

41 

41 

42 

47 

50 

52 

58 

62 

65 

71 

 

79 

85 

92 

 

 

 



 

 

12 

1 INTRODUÇÃO 

 

     

O Brasil é um país marcado por fortes desigualdades regionais decorrentes de seu 

processo de ocupação, do modelo de desenvolvimento econômico, das especificidades 

históricas e das políticas econômicas adotadas.  

Vários programas de redistribuição de renda e desconcentração econômica têm sido 

implantados no Brasil desde os anos 50, com o objetivo de constituir estratégicas de redução 

dessas desigualdades. Podemos citar como ações importantes as grandes obras de infra-

estrutura e do apoio à industrialização no âmbito do Plano de Metas, além da criação da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), do Banco de 

Desenvolvimento do Nordeste (BNB), da Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM), da criação da Zona Franca de Manaus, do Fundo de Investimentos do 

Nordeste (FINOR) e, mais recentemente, dos Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. 

Tais programas têm se mostrado insuficientes para atender às necessidades locais 

produzidas pela desigualdade econômica no país, o que nos reporta a Furtado (2004) que 

conclui que o desenvolvimento não é apenas um processo de acumulação e de aumento de 

produtividade macroeconômica, mas principalmente o caminho de acesso a formas sociais 

mais aptas a estimular a criatividade humana e responder às aspirações da coletividade. 

O planejamento regional no Brasil teve três momentos principais: promoção da 

industrialização e modernização concentradas na região Sudeste; nas políticas ocorridas nos 

anos de 60 e 70 através dos Planos Nacionais de Desenvolvimento e na grave crise provocada 

pelo endividamento público como decorrência da estagnação econômica na década de 80. 

Com a promulgação da constituição de 1988, consolida-se o processo de 

descentralização entre as esferas administrativas município, estado e união, com uma maior 

participação da sociedade civil, conduzindo  assim   as   novas   propostas   com   a  intenção  

de  minimizar  as desigualdades regionais.
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É nesse contexto que a parceria ganha espaço no vocabulário político, ao possibilitar 

convênios entre entes federados e entidades privadas, na execução de projetos sobre temas 

específicos, neste caso o desenvolvimento regional sustentável. 

No ano de 1999, o regional está presente em algumas políticas públicas, como é o caso 

da Lei de Recursos Hídricos, em que a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento e da 

adoção do Programa de Mesorregiões Diferenciadas, do Ministério da Integração Nacional, 

que visava o desenvolvimento de territórios com baixo dinamismo econômico.  

Neste sentido, o Desenvolvimento Regional Sustentável passa a ser mais uma 

alternativa para tentar combater as questões de desigualdade no Brasil. Na perspectiva do 

Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento em 1987, o desenvolvimento sustentável seria aquele que atenderia “às 

necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

as suas próprias necessidades”. Neste trabalho o desenvolvimento sustentável será tratado 

como a forma com a qual a sociedade e o poder público se unem para a promoção do 

desenvolvimento através da conjugação do social, cultural, ambiental e econômico visando à 

melhoria da qualidade de vida do ser humano do presente e do futuro.  

A participação da sociedade civil seria então fundamental na construção do 

desenvolvimento sustentável
1
, uma vez que representa a construção da verdadeira democracia 

como porta-voz das gerações, sendo, segundo Bobbio (1996) a democratização da sociedade 

proveniente da democracia política: 

 

 

Percebe-se que uma coisa é a democratização do Estado outra coisa é a 

democratização da sociedade. (...) Hoje se quer apontar um índice de 

desenvolvimento democrático; este não pode mais ser o número de pessoas 

que têm o direito de votar, se aumentou o espaço no qual o cidadão pode 

exercer seu próprio poder de eleitor. (...) modificando o ângulo visual do 

estado para a sociedade civil” (1996, p.55). 

 

 

Com base nessas premissas este estudo disserta sobre a participação das fontes de 

financiamento por um dos programas de desenvolvimento regional – O Managé, concebido 

por professores da Universidade Federal Fluminense em 1995, implantado na região 

compreendida pelos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana, formada por 18 

municípios localizados na área de fronteira dos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro. Esta dissertação analisa as formas de financiamento que viabilizaram a 

implantação do Programa de Desenvolvimento Regional do Itabapoana, em especial de que 

                                                 
1
 Embora se partindo das premissas expressas em Furtado (2004), será mantido o termo “desenvolvimento 

sustentável” nessa discussão, embora compreendamos sua redundância. 
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forma os recursos alocados ou estimulados via Programa foram utilizados pelas instituições 

parceiras e quais os resultados produzidos. Também avalia se houve congruência entre os 

interesses das instituições financiadoras e dos objetivos do Programa. 

O processo metodológico usado para analisar o objeto de estudo incluiu observação e 

vivência direta no projeto, pesquisa documental, entrevistas com os coordenadores do projeto, 

análise de fontes primárias e revisão bibliográfica. 

A observação e a vivência direta ligada ao objeto de estudo foi decorrente do trabalho 

direto junto ao Projeto Managé e ao Consócio de Municípios da Bacia do Rio Itabapoana 

desde 1998, possibilitando assim um conhecimento da trajetória do Projeto e do objeto de 

estudo. 

A pesquisa documental constou da análise do diagnóstico da Bacia do Rio Itabapoana, 

de atas, relatórios, Estatuto do Consórcio de Municípios da Bacia do Rio Itabapoana, pesquisa 

documental disponíveis nos sites das instituições ligadas ao objeto de estudo. 

Outras informações foram coletadas através de entrevistas com os coordenadores do 

Projeto Managé, responsáveis pela articulação dos atores envolvidos no Programa de 

Desenvolvimento Regional na Bacia do Rio Itabapoana. 

A proposta inicial do Projeto Managé consubstanciou-se no desenvolvimento de uma 

metodologia para ser aplicada em Programas de Desenvolvimento Regional que se iniciou 

com uma estratégia de gerenciamento ambiental em uma determinada área, considerando os 

limites político-administrativos estabelecidos pelo poder público, seja em relação à 

competência de atuação seja, à área geográfica. O termo Managé foi escolhido por se tratar do 

nome dado ao rio pelos Puris, nação indígena que habitava as margens do rio na época da 

chegada dos europeus ao rio Itabapoana, que etimologicamente significa “reunião do povo”.  

Dentro desta ótica um grupo de professores da Universidade Federal Fluminense 

propôs a criação de um Programa de Ação Interinstitucional Integrada, onde participariam 

municípios, estados, governo federal, sociedade civil e universidades que possibilitassem a 

viabilização da gestão integrada e sustentável da Bacia do Rio Itabapoana.  

Este programa foi dividido em três etapas: diagnóstico, intervenção e gestão. A 

primeira etapa, com duração prevista de 4 anos, envolvia a construção do diagnóstico sócio-

econômico e o monitoramento das águas, a reprodução de espécies nativas de peixes, o 

saneamento ambiental e a educação ambiental. Esse programa iniciou suas ações através da 

socialização do conhecimento ao colocar à disposição de toda a sociedade as facilidades 

obtidas com o desenvolvimento tecnológico e científico e ao desenvolver um amplo programa 

de interiorização, pautado pela instituição mentora.  
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Dentre os atores envolvidos nas fases iniciais do projeto, estavam quase uma centena 

de professores da Universidade Federal Fluminense, distribuídos em vários departamentos, 

em um esforço conjunto com os governos dos estados, apoiados pelo governo federal por 

meio do Ministério do Meio Ambiente. A finalidade era levar à população de uma região 

carente dos três estados envolvidos, a possibilidade de vivenciar um desenvolvimento 

regional e local gerado de forma articulada, planejada, racional e principalmente que 

resguardasse o meio ambiente e melhoria da qualidade de vida humana. 

Foi dentro deste cenário e baseado na Política Nacional de Recursos Hídricos, em 

discussão na época de elaboração do Projeto e  concretizada através da lei nº 9.433/1997, que 

o Projeto Managé formulou e implementa ainda hoje um Programa de Desenvolvimento 

Regional Sustentável. Este programa propõe um Sistema de Gestão Integrada da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itabapoana, composto também pelo Comitê de Bacia Hidrográfica e pela 

Agência de Águas, previstos na Lei de Recursos Hídricos. Ele prevê a integração e o 

planejamento da região a partir de instâncias participativas em vários níveis de governo, da 

sociedade civil organizada, dos poderes legislativos e executivos nas três esferas de governo e 

do setor produtivo, reunidos em um grande conselho regional, o Fórum do Itabapoana.  

A implantação do Projeto como Programa de Desenvolvimento Regional articulava 

um sistema de captação de recursos que contava com financiamento primeiramente da própria 

Universidade, de ministérios e de instituições públicas e privadas. O projeto é viabilizado por 

um recurso investido equivalente ao montante de R$ 11.429.492,00 (onze milhões, 

quatrocentos e vinte e nove mil e quatrocentos e noventa e dois reais), considerando 

investimentos diretos, indiretos e aqueles estimulados ou motivados pela própria ação, o que 

representa um investimento de R$ 17,52 (dezessete reais e cinqüenta e dois centavos) per 

capita no período 1995-2005.   

Os principais financiadores do Programa de Desenvolvimento são o Ministério da 

Educação, através da Universidade Federal Fluminense, o Ministério do Meio Ambiente, o 

Ministério da Integração Nacional, o SEBRAE, e os municípios através do Consórcio de 

Municípios da Bacia do Rio Itabapoana, criado em 1997 no âmbito do próprio programa. 

A estrutura do texto procura no capítulo 2 descrever as origens, fases e o arranjo 

institucional proposto pelo Projeto. Também apresenta um diagnóstico da região em estudo e 

uma breve discussão sobre região econômica, utilizando-se os conceitos de Perroux (1967) e 

Boudeville (1969).   

O capítulo 3 se debruça sobre a descrição da participação das diversas instituições 

envolvidas no Projeto ou estimuladas por ele. São abordados: a discussão dos objetivos 

iniciais do Projeto, bem como mudanças ocorridas ao longo do processo de implantação, o 
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formato institucional; a análise da concepção e evolução da estrutura de financiamento do 

projeto e as estratégias adotadas para a captação de recursos e avaliação de desempenho. 

No capítulo 4, é realizada a análise da estrutura institucional de financiamento do 

Projeto Managé. As instituições financiadoras são investigadas com ênfase na percepção da 

ocorrência de paralelismos de ações, na adequação da execução de fases importantes e de 

metas do projeto em relação ao interesse e foco das instituições financiadoras, bem como os 

conflitos de objetivos e interesses ocorridos no processo de implantação do Programa de 

Desenvolvimento. Também nesse capítulo são analisados os conflitos institucionais existentes 

entre as políticas operadas pelos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro no 

âmbito do Projeto. Também investigamos a capacidade do Projeto em se constituir como um 

espaço institucional adequado para resolver os problemas de interesses diferentes ou 

conflituosos entre os três Estados. 

Por fim, no capítulo 5, apresentamos as considerações conclusivas dessas análises. 

discute também a constituição de um regionalismo com base nos conceitos de Bourdieu 

(2004) e Markusen (1981). 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO E DO MANAGÉ 

 

 

 

2.1 O PROJETO MANAGÉ 

 
 

Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável concebido dentro do âmbito da 

estrutura de extensão da Universidade Federal Fluminense, o Projeto Managé, propõe uma 

atuação visando à gestão de uma região numa perspectiva de desenvolvimento regional 

sustentável para 20 anos, tempo considerado pelo mesmo como necessário para estabelecer 

uma mudança das condições sócio-econômicas, políticas e culturais que garantam a sua 

sustentabilidade.   

O Projeto prevê ações de curto, médio e longo prazo constando de 3 etapas divididas 

em Diagnóstico, Intervenção e Gestão. A proposta, segundo Barros (2003), visa a participação 

gradativa da Universidade no período de 20 anos, dividido em 5 fases de 4 anos cada uma 

(figura 1). 

À medida que as fases do Projeto forem se efetivando e ganhando sustentabilidade, o 

papel da Universidade dentro do programa de desenvolvimento regional vai diminuindo, 

passando à fase de assessoramento e consultoria. 

Na proposta inicial do Projeto, as etapas de atuação pretendiam se desenvolver 

conforme se segue: 

 

 

A etapa do Diagnóstico visava obter informação e conhecimento da região 

de forma a permitir a elaboração de um planejamento estratégico de médio e 

longo prazo. Para tanto, foram montadas dez equipes temáticas envolvendo 

pesquisadores, técnicos e alunos das Universidades Federal Fluminense, 

Federal do Espírito Santo, Federal de Viçosa e Federal do Rio de Janeiro, 

que durante um ano e meio realizaram dezenas de visitas técnicas à região, 

realizando análises e coletando dados e informações secundárias. Essas 

ações foram configuradas no relatório - Perfil socioeconômico, ambiental e 

cultural da região da Bacia do Itabapoana, elaborado com financiamento do 

Ministério da Educação através da Universidade Federal Fluminense e da 

Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente.
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A Intervenção teve por finalidade encaminhar esses dados aos poderes 

públicos municipais, estaduais e federal, discutí-los através de reuniões 

propositivas e contatos individuais, a fim de estimular a incorporação dos 

mesmos aos instrumentos de planejamento da gestão pública para a região da 

bacia do Itabapoana. Essa fase foi realizada no período de 1997-99. Como 

intervenção é de competência exclusiva dos órgãos executores de políticas 

públicas, esta etapa está sendo desenvolvida pelos governos municipais, 

estaduais e federal, tecnicamente instruídos pelas ações propostas pelo 

desenvolvimento do trabalho regional. 

A terceira etapa, e certamente a mais importante com relação à 

sustentabilidade do projeto e das propostas apresentadas, é a da Gestão, onde 

foi elaborado um modelo de gestão regional integrada e sustentável, trans-

estadual. Esse modelo de gestão denominado de SISGEBI, Sistema 

Integrado de Gestão do Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio 

Itabapoana, vem sendo implementado na região da Bacia do rio Itabapoana 

desde 1997, sendo que sua conclusão está prevista para 2007.(Barros, 2003). 

 

 

 
Figura 1. Fases do Projeto Managé 

Fonte: Relatório do Projeto Managé, 2003. 
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O SISGEBI é implantado progressivamente e composto dos seguintes instrumentos de 

gestão: 1) o Consórcio de Municípios da Bacia do Rio Itabapoana, implantado em junho de 

1997; 2) os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável – CMDS, implantados no 

período de 1999 a 2002; 3) o Núcleo Comunitário, implantado em 2002; 4) o Núcleo 

Empresarial, implantado em 2003; 5) o Núcleo Legislativo, implantado em 2002; 6) o Fórum 

de Desenvolvimento Sustentável da Mesorregião da Bacia do Rio Itabapoana,  implantado em 

2003; 7) o Comitê de Bacia, previsto na lei de recursos hídricos e com implantação prevista 

para 2006; e 8) a Agência de Desenvolvimento Sustentável, que irá englobar na sua estrutura 

a Agência de Águas e com implantação prevista para 2006. 
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Figura 2. Sistema de Gestão Integrada da Bacia do Rio Itabapoana – SISGEBI 

Fonte: Relatório do Projeto Managé, 2003. 

 

 

O Consórcio de Municípios, instituído em 1997, é a única instância juridicamente 

constituída do SISGEBI. Ele trabalha para que toda a concertação proposta tenha agilidade e 

eficiência. Tem como função ser o órgão executivo para a realização das reuniões de 

articulação, de capacitações, da organização das reuniões do Fórum do Itabapoana, de 

seminários e outras ações propostas pelo Managé. 

Os conselhos municipais de desenvolvimento sustentável são constituídos por 

representantes do poder público municipal (membros natos) e da sociedade civil organizada 

(membros eleitos). Instância legalmente constituída e aprovada pelas câmaras de vereadores, 
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o conselho tem caráter consultivo. O prefeito exerce a presidência e sua composição é 

formada por: secretários municipais, um representante da câmara de vereadores e em 

paridade, por representantes eleitos dos segmentos organizados mais representativos da 

sociedade local, sendo um oriundo dos conselhos municipais de políticas públicas.  

Segundo Barros (2003): 

 

 

A implementação dos CMDS ocorreu articuladamente nos municípios. A 

opção por esse modelo permitiu perceber relações sociais locais, bem como 

a configuração estrutural e conjuntural de cada localidade, no que concerne 

aos aspectos econômicos e ambientais, para que a observação desses 

cenários servisse de subsídios na montagem dos CMDS, o que tornou a 

experiência da montagem nos primeiros municípios uma espécie de “projeto 

piloto” para os demais. Isto significou acompanhar sistematicamente os 

trabalhos iniciais para contornar situações de dificuldades na implementação 

e aproveitar ações bem sucedidas e passíveis de serem replicadas e/ou 

adaptadas. 

 

 

O núcleo comunitário é composto por instituições sociais - associações de moradores, 

clubes de serviços, sindicatos, cooperativas e organizações não-governamentais. É a 

representação da sociedade civil organizada no Fórum de Desenvolvimento. Da mesma forma 

que o são os empresários no Núcleo Empresarial, composto por representantes da indústria, 

comércio e serviços de diversos setores da economia. São formados microrregionalmente por 

representantes de municípios localizados no alto, médio e baixo Itabapoana. Segundo Barros 

(2003), esses são os espaços sócio-políticos de apresentação, reflexão, debate e 

encaminhamento das questões comunitárias e empresariais de cunho regional. 

O Núcleo Legislativo, composto por vereadores, deputados estaduais e federais, e 

senadores, tem como proposta a formação de um grupo de parlamentares que discutam as 

demandas da região e proponham leis visando o desenvolvimento regional. 

O Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Mesorregião da Bacia do Rio 

Itabapoana, órgão colegiado de caráter consultivo, tem o objetivo de integrar os diferentes 

segmentos da sociedade para discutir e propor diretrizes sócio-políticas, econômicas e 

ecológicas, visando ao desenvolvimento dos municípios e da região. É integrado por 

representantes dos poderes executivo e legislativo das três esferas de governo, dos núcleos 

comunitários e empresariais e das instituições técnicas e cientificas. O Fórum aglutina todos 

esses segmentos em ações para o desenvolvimento sustentável da região, como: plano de 

desenvolvimento, projetos para geração de emprego e renda, resgate e valorização da cultura, 

investimentos no turismo, agricultura, saúde, meio ambiente, saneamento básico, entre outros. 
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Visando viabilizar algumas destas ações, são criadas câmaras técnicas setoriais em 

saneamento e segurança alimentar, para estudar e buscar soluções nessas áreas. 

O Comitê de Bacia, previsto na Lei de Recursos Hídricos nº 9.433/97, é o órgão 

responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos, com caráter deliberativo e permanente. 

Segundo Siqueira (1999), o Comitê de Bacia Hidrográfica constitui: 

 

 

um espaço público organizado com o objetivo de promover a gestão 

compartilhada entre governo e instituições civis com caráter deliberativo e 

permanente. Corresponde a instância estruturada pelos agentes mobilizados 

em torno dos movimentos sociais, para o exercício do poder de voz e decisão 

no campo da política de recursos hídricos. Em contrapartida, ele representa 

também uma estratégia do Estado para amenizar ou resolver os conflitos de 

uso e competência em torno das questões da água. 

 

 

 Pelo espírito da Lei, o Comitê será o órgão máximo da gestão descentralizada de 

recursos hídricos, onde a participação dos usuários de água é prerrogativa fundamental. No 

contexto do Fórum da Bacia do Itabapoana, será a instância para tratar das questões ligadas à 

política de recursos hídricos.  

A Agência de Desenvolvimento Sustentável é uma estrutura operativa para as questões 

de caráter regional, detectadas na assembléia do Fórum do Itabapoana, e que necessitam 

serem viabilizadas. Será um espaço para o fomento de parcerias e intercâmbio de experiências 

e conhecimentos. Na lei de recursos hídricos é proposta a criação de uma agência de águas. 

Segundo Siqueira (1999), "os agentes do Projeto Managé propõem organizar uma agência 

mais ampla, que incorpore as funções da agência de águas, mas que atue como uma agência 

de desenvolvimento. Será um órgão técnico de apoio ao Comitê e também funcionará como 

um banco regional de desenvolvimento sustentado".
2
 

 O diferencial do Projeto Managé está contido no fato de sua concepção, elaboração, 

modelo de articulação técnica e política, bem como o planejamento e a coordenação, serem 

realizados no âmbito de uma universidade pública, a Federal Fluminense (UFF).  

Este Projeto foi implementado a partir de duas vertentes: pesquisa/extensão e ações 

institucionais. O processo de pesquisa/extensão teve como produto principal o diagnóstico da 

realidade da bacia do rio Itabapoana. Nesta fase, detectou-se a necessidade de envolver outras 

instituições, visando principalmente a integração entre universidades localizadas nos três 

estados e órgãos técnicos localizados na região. Nesta fase, envolveram-se no projeto as 

                                                 
2
 Em decorrência desta instância do Sistema de Gestão não ter sido implantada, não será possível aprofundá-la 

neste texto. 
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Universidades Federais do Espírito Santo, de Viçosa e do Rio de Janeiro, as delegacias 

regionais da agricultura e os órgãos estaduais envolvidos com o setor agrícola.  

Algumas ações institucionais foram sendo desenvolvidas durante a fase de 

diagnóstico, como o controle da qualidade da água, a avaliação das condições de saneamento, 

que possibilitou o inicio de ações em saneamento nos municípios de Alto Caparaó (MG), 

Bom Jesus do Norte (ES), Mimoso do Sul (ES) e São José do Calçado (ES) e, bem como, 

ações educativas de prevenção, capacitação de docentes e sensibilização dos setores da 

comunidade para a importância da preservação ambiental.  

Na fase de diagnóstico pode-se verificar o início da construção de um regionalismo
3
 

pautado a partir de demandas locais. Neste sentido, segundo Siqueira (1999, p. 23), houve 

uma demanda local dos moradores de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e de Bom Jesus do Norte 

(ES), cujos secretários de agricultura desses municípios solicitaram a assessoria da 

Universidade, no sentido de buscar soluções para a recuperação do rio Itabapoana e para o 

resgate do potencial de produção do pescado, através do repovoamento do rio, o que viria 

proporcionar uma fonte de alimentação para a população. 

Ainda, segundo Siqueira (1999, p. 25) a concepção predominante foi dirigida no 

sentido de que toda e qualquer ação com o objetivo de transformar a natureza, seja na sua 

forma nativa ou antrópica, deve ser concebida a partir de uma visão global do ambiente em 

que se propõe atuar. Uma ação parcial focal em um ecossistema que extrapola os limites 

municipais não garante o sucesso de sua execução. 

Por outro lado, dentro da Universidade Federal Fluminense e no Brasil, iniciava-se 

uma discussão sobre formas de gestão ambiental e regional, inspiradas a partir do modelo 

francês de gestão de recursos hídricos. Esta forma de gestão previu um processo de 

descentralização a partir da participação da sociedade civil e a utilização da bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento. Esta forma de gestão se legaliza a partir da promulgação da 

Lei 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

Inicialmente não havia na Bacia Hidrográfica do Itabapoana o reconhecimento social 

da bacia hidrográfica, apenas o Vale do Itabapoana, parte do território da bacia que possuía 

uma identidade histórica.  

A primeira ação do Managé foi fomentar discussões, mobilizar e sensibilizar a 

população para o reconhecimento social da bacia, o que resultaria na formação de um 

regionalismo, com enfoque ambiental, através da união dos municípios e de sua população. 

                                                 
3
   O conceito de regionalismo será tratado no capítulo 5, páginas 85 e 86. 
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No que se refere à noção de espaço regional, temos o trabalho pioneiro de Perroux 

(1967) que concebe o conceito de espaço econômico sobre três óticas: como conjunto 

homogêneo, como campo de forças e como conteúdo de um plano. O autor concebe tais 

conceitos a partir da noção de espaço matemático abstrato e permanece em nível alto de 

abstração conceitual. Para o autor, os espaços econômicos são um conjunto homogêneo 

quando possuem elementos econômicos semelhantes. Os espaços econômicos são um campo 

de forças quando, a partir da polarização provocada por industrias, induz-se o crescimento 

econômico de um determinado espaço. Os espaços econômicos são concebidos como 

conteúdo de um plano quando o desenvolvimento econômico é provocado e planejado por 

uma decisão central.  

Boudeville (1969), discípulo de Perroux, veio ancorar os conceitos abstratos do mestre 

no concreto, no território, o que nos auxilia a discutir se a região da bacia hidrográfica do 

Itabapoana pode ser considerada uma região econômica. Boudeville (1969) associa a noção de 

espaço geográfico – solo, clima relevo, etc... – à de espaço matemático – espaço abstrato nas 

dimensões, onde podem ser representadas as variáveis econômicas e suas inter-relações. A 

partir daí conceitua três tipos de região: homogênea, polarizada e programa. 

Região homogênea “corresponde a um espaço contínuo, em que cada uma das partes 

ou zonas contínuas apresentam características mais próximas o possível das demais” 

(tradução nossa, Boudeville, 1969).  

A região polarizada “é fruto de irradiações comerciais entre as aglomerações urbanas. 

Trata-se de espaços heterogêneos em que as partes são complementares e mantém entre si e 

principalmente com os pólos dominantes, um maior intercambio que com as regiões vizinhas” 

(tradução nossa, Boudeville, 1969).  Nesse tipo de região o intercâmbio interno de bens e 

serviços é superior em todos os pontos à intensidade dos intercâmbios externos. 

A região plano “é um espaço no qual as diversas partes seguem uma mesma decisão, 

como as filiais seguem uma mesma matriz. É um instrumento nas mãos das autoridades, 

localizadas ou não na região, para alcançar um fim econômico estabelecido ” (tradução nossa, 

Boudeville, 1969). Desta forma, haverá várias regiões programa para problemas distintos. 

Boudeville (1969) propõe averiguar se uma dada área é uma região econômica 

homogênea ou polarizada, através de estudos estatísticos, observando as médias e as 

dispersões em torno desta. A região polarizada está ligada à observação estatística das 

interdependências. Trata-se de reunir os elementos de uma estatística descritiva que permita 

diferenciar as regiões, segundo seu caráter homogêneo ou polarizado.  

Nesta ótica a região da bacia do Itabapoana não é uma região homogênea, visto não se 

tratar de um território homogêneo economicamente, uma vez que não possui um conjunto de 
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elementos econômicos semelhantes. Observando os dados de PIB, pode-se claramente 

observar que, em lugar de homogeneidade, o que existe na bacia do Itabapoana é uma 

pronunciada heterogeneidade entre os municípios. Por exemplo, os municípios do Estado do 

Rio de Janeiro são os que detêm os maiores PIBs: Campos dos Goytacazes (R$ 

11.086.350,00), São Francisco do Itabapoana (R$ 421.790,00) e Bom Jesus do Itabapoana 

(R$ 335.330,00), representando 93,21% do PIB dos municípios do Itabapoana. A 

heterogeneidade é também percebida quando examinamos o índice de gini municipal para a 

renda per capita, no qual Presidente Kennedy apresenta o valor de 0,630 e Divino de São 

Lourenço 0,4704.  Analisando o índice de gini regional, elaborado para este trabalho com 

base no PIB dos 18 municípios da Bacia, na renda per capita e na receita arrecadada 

municipal, percebemos a sua heterogeneidade. Vislumbrados, principalmente, pelo PIB 

municipal (0,8829997), onde o grau de desigualdade na sua distribuição entre os municípios é 

grande. Seguido pela arrecadação pública municipal (0,6484735) que, com royalties de 

petróleo, é o principal responsável pela desigualdade entre os municípios. A homogeneidade 

se dá em relação ao grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita 

(0,1069262).   

Também não se trata de uma região polarizada, porque a polarização é dada por 

centros externos à região. Apenas cinco municípios são polarizados por Campos dos 

Goytacazes (RJ), interno à região; a outra parte encontra-se polarizada por Itaperuna (RJ), 

Cachoeiro do Itapemirim (ES), Manhuaçu (MG), Carangola (MG) e Juiz de Fora (MG) e 

ainda pelas capitais Belo Horizonte (BH), Vitória (ES) e Rio de Janeiro(RJ), todas fora da 

bacia. As cidades polarizadas por Campos dos Goytacazes são Bom Jesus do Itabapoana, São 

Francisco do Itabapoana, Bom Jesus do Norte, Apiacá e São José do Calçado. As duas últimas 

são também polarizadas por Itaperuna, ocorrendo uma dupla subordinação. A análise da rede 

urbana
5 

da bacia do Itabapoana (Quadro 1), nos permite apontar a ausência de centros 

polarizadores, onde a esmagadora maioria (15 municípios) é considerada como muito fraco, 1 

médio para fraco, 1 médio e 1 forte para médio. 

 

                                                 
4
 Os dados completos destes indicadores podem ser encontrados nas tabelas 5 e 6, páginas 38 e 40. 

5
 A classificação da rede urbana brasileira foi desenvolvida com base em um conjunto de critérios e 

procedimentos articulados às tipologias de tamanho dos centros urbanos, ocupacional e de dependência 

funcional desses, bem como da forma urbana assumida pelos centros. Para efeito deste estudo, a rede urbana do 

Itabapoana compreende o conjunto das cidades que polarizam o território da bacia e os fluxos de bens, pessoas e 

serviços que se estabelecem entre elas, utilizando como dados os constantes do estudo IPEA/IBGE/NESUR 

(2002). 
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Máximo Muito Forte Forte Forte p/ Médio Médio Médio p/ 
Fraco 

Fraco Muito Fraco 

        

Rio de Janeiro   Campos dos Goytacazes    São Francisco do Itabapoana 

        

    Bom Jesus do Itabapoana   Apiacá 

       Bom Jesus do Norte 

       São José do Calçado 

        

   Itaperuna    Porciúncula 

       Varre-Sai 

       Apiacá 

       São José do Calçado 

        

 Vitória  Cachoeiro    Mimoso do Sul 

       Muqui 

       Presidente Kennedy 

        

    Alegre  Guaçui  Divino de São Lourenço 

       Dores do Rio Preto 

        

Belo Horizonte   Manhuaçu  Manhumirim  Alto Caparaó 

       Caparaó 

        

 Juiz de Fora  Carangola    Espera Feliz 

       Caiana 

        

Quadro 1. Interações Espaciais e Níveis de Centralidade das Cidades do Itabapoana 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados contidos em Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2002). 
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Cabe discutir se a bacia pode ser considerada como uma região-plano, a partir da 

efetivação do Programa de Desenvolvimento proposto pelo Managé. Por um lado, trata-se de 

um território delimitado pela área administrativa dos municípios e pela bacia hidrográfica, que 

vem sendo utilizada como base territorial de planejamento, onde se desenvolvem políticas 

públicas comuns e programas de desenvolvimento conjuntos, tais como: a proposta de 

implantação do Comitê de Bacia; o programa de geração de emprego e renda promovido 

através do incentivo à fruticultura, turismo e artesanato; o programa de despoluição da bacia 

hidrográfica e o programa de segurança alimentar. Por outro lado, como será visto ao longo da 

dissertação, os planos propostos para a bacia pelo Managé não foram incorporados por todos 

os níveis de governo que possuem jurisdição sob a bacia. Por exemplo, ministérios como o da 

Integração Nacional e o do Meio Ambiente vêm efetivamente implementando políticas para a 

bacia como um todo, enquanto os governos estaduais e municípios relutam em fazê-lo
6
.  

Neste sentido, concluímos que a Bacia do Rio Itabapoana é uma região plano em processo de 

consolidação, pois neste território se desenvolve um corpo considerável de planejamento, com 

políticas publicas comuns voltadas a diferentes aspectos do desenvolvimento regional. 

Quando utilizamos a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, estamos pensando em 

recursos hídricos, nos conflitos gerados pela sua escassez ou abundância, na relação das 

pessoas em relação ao bem comum que é a água. 

No Brasil, a prática usual de gestão de recursos hídricos consubstancia-se em 

primeiramente constituir os comitês de bacias hidrográficas, podendo progredir para um 

programa de desenvolvimento regional. A metodologia do Managé propôs iniciar o processo 

de gestão de recursos hídricos por um programa de desenvolvimento regional, possibilitando 

assim preparar a região para o processo de tomada de decisão e posterior implantação do 

Comitê de Bacia. 

O processo passou pela organização da região através da cooperação entre os 

municípios, representada pelo Consórcio de Municípios, da organização dos Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Sustentável que congrega todos os segmentos organizados 

no nível local, da organização dos Núcleos Empresariais, Comunitários e Legislativo e do 

Fórum Mesorregional da Bacia do Rio Itabapoana, chamado inicialmente de Conselho da 

Bacia, possibilitando assim a organização e interação da região.  

O Projeto Managé optou por utilizar a bacia hidrográfica como referência para o 

planejamento regional, mas incorporou os municípios com a sua integralidade territorial. Em 

decorrência de ser uma região essencialmente para fins de planejamento não se poderia 

utilizar a bacia na sua acepção puramente física, porque incorporaria apenas parte do 

                                                 
6
 Esta discussão será apresentada no capítulo 3. 
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território de alguns municípios. Com essa adaptação, a bacia é tomada como unidade 

territorial básica e a unidade administrativa é incorporada à mesma em sua integralidade 

territorial. Isso se deu para evitar problemas institucionais, tais como, no caso de parte de um 

município responder a um tipo de planejamento e outra parte do mesmo município não ser 

contemplada.  

Entretanto, outros problemas institucionais são recorrentes no processo de 

planejamento da bacia. Eles decorrem do fato desta região delimitada por bacia hidrográfica 

de rio federal extrapolar a estrutura política-administrativa existente. No caso específico da 

bacia do Itabapoana temos dezoito municípios, de três estados diferentes, com legislações 

próprias, por vezes diferentes e até conflituosas.  

Podemos, no caso da Bacia do Itabapoana, descrever problemas fiscais gerados a 

partir da diferença de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que 

provocam a compra de combustíveis por consumidores do Espírito Santo diretamente no 

mercado do Rio de Janeiro. Podemos observar também poluição gerada por mau destino dos 

resíduos sólidos e do esgotamento sanitário de alguns municípios contaminando outros ou a 

bacia como um todo, uma vez que tal poluição não respeita os limites administrativos dos 

municípios. Os sistemas de saúde e de educação também ficam altamente comprometidos nos 

municípios de estados fronteiriços, uma vez que fica difícil prever a demanda real pelos 

serviços públicos.  

Um exemplo é o caso do saneamento ambiental nos municípios vizinhos de Bom 

Jesus do Norte (ES) e Bom Jesus do Itabapoana (RJ). Bom Jesus do Norte possui unidades de 

tratamento de esgoto e de resíduos sólidos, enquanto Bom Jesus do Itabapoana, situado na 

outra margem do rio, não tem uma política de saneamento que contemple o esgotamento 

sanitário. O esforço que um município realiza para sanear é perdido na falta de política de 

saneamento do outro.  

Para amenizar tais problemas decorrentes de áreas fronteiriças, Barros (2001: 17) 

propõe que: 

 

 

a gestão de uma bacia hidrográfica implica na criação de um comitê gestor 

único com a participação obrigatória de todos os envolvidos, mas que defina 

uma só política para aquela bacia a ser respeitada e cumprida por todos. Isso 

implica em uma nova postura administrativa tanto nos Estados quanto na 

União. Cada Estado da federação deverá estar preparado para planejar dois 

tipos de gestão: um geral, autônomo para as regiões internas do Estado; 

outros, específicos, colegiados, com representantes dos Estados vizinhos 

para as regiões de fronteiras interestaduais. 
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A gestão do território é o elo da integração dos municípios que o compõem, seja no 

manejo dos recursos fluviais, naturais e, principalmente, culturais, econômicos e políticos.  

Para melhor visualizar como se constitui a região estudada, iremos em seguida 

caracterizá-la. 

 
 
 
2.2 A REGIÃO ESTUDADA 

 

 

A região estudada engloba todos os municípios que compõem a bacia hidrográfica do 

rio Itabapoana (figura 3). Está localizada na região Sudeste em área de fronteira entre os 

Estados do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, possui uma área de 6.084 km² 

e uma população de 652.508 habitantes. Compreende os municípios de: Apiacá, Bom Jesus 

do Norte, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Guaçuí, Mimoso do Sul, Muqui, 

Presidente Kennedy e São José do Calçado (Estado do Espírito Santo); Alto Caparaó, Caiana, 

Caparaó e Espera Feliz (Estado de Minas Gerais); e Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos 

Goytacazes, Porciúncula, São Francisco do Itabapoana e Varre-Sai (Estado do Rio de 

Janeiro). 

As nascentes do rio Itabapoana estão localizadas no Parque Nacional do Caparaó, 

situado entre os estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Os principais formadores do 

Itabapoana são o rio São João, o rio Caparaó - que nascem em Minas Gerais - e o rio Preto e 

Veado, que nascem na Serra do Caparaó, Espírito Santo. A área de drenagem da bacia é de 

4.800 km², possui cerca de 220 km de comprimento e deságua diretamente no Oceano 

Atlântico. 
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  Espírito Santo 

Minas Gerais 

Rio de Janeiro 

 

Figura 3. Mapa da Bacia do Rio Itabapoana 

Fonte: Relatório do Projeto Managé, 2003. 
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A região encontra-se próxima às três capitais da unidade da federação que a compõe. 

Seus municípios são ligados às capitais através das rodovias BR-040, BR-262 e BR-101 (fig. 

4). A região do Itabapoana sofre também influência de seis cidades pólos no nível micro-

regional: Cachoeiro do Itapemirim (ES), Carangola (MG) e Campos dos Goytacazes (RJ), 

Itaperuna (RJ), Manhuaçu (MG) e Juíz de Fora (MG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Posicionamento da bacia do rio Itabapoana na região Sudeste. 

Fonte: Relatório do Projeto Managé, 2003 

 

 

 

Historicamente, a colonização do Itabapoana seguiu os caminhos d’água abertos pelos 

rios das bacias hidrográficas do Itapemirim, Itabapoana e Paraíba.   

Em meados do século XIX, o porto de Limeira, situado no rio Itabapoana, foi um 

marco importante no processo de colonização e formação da região. Por ele entravam os 

navios negreiros e escoava a produção agrícola. A dinâmica econômica da região foi 

intensificada com a extensão da rede ferroviária que contribuiu para melhor escoar a produção 

de cana-de-açúcar e de café, permitindo melhoria na comunicação entre os municípios da 

região e a cidade do Rio de Janeiro.  

No período da colonização, fins do século XIX, a região recebeu muitos migrantes das 

províncias de Minas Gerais e Rio de Janeiro, decorrente da expansão da cultura do café da 

periferia do Vale do Paraíba para as imensas matas virgens e terras devolutas existentes na 

região do Itabapoana (Almada, 1981). 

Horizonte

Rio de

Janeiro

Vitória
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A região do Itabapoana é caracterizada historicamente pela forte projeção econômica 

ocorrida no final do século XIX, baseada nas culturas da cana e seu beneficiamento, passando 

para a cultura do café juntamente com a pecuária.   

O mercado escravo foi intenso e persistiu às leis abolicionistas com registros de tráfico 

de africanos no Itabapoana após 1850. Almada (1981) registra que em março de 1851 ocorreu 

o desembarque de 115 a 120 negros vindos da Costa da África, nos portos do Itabapoana e 

Piúma (ES). 

O município de Campos dos Goytacazes (RJ), o mais importante do território do 

Itabapoana, sediou uma importante economia canavieira que trouxe consigo um forte 

investimento em infra-estrutura através de estradas, de energia elétrica e da ferrovia.  

As práticas produtivas e políticas tradicionais da região, fruto do domínio de 

oligarquias rurais, combinado à crise da agroindústria da cana e ao baixo grau de 

modernização do binômio café e leite acarretou no baixo dinamismo econômico da região. 

Essas características peculiares da história da região ainda hoje se refletem na sua 

estrutura social e econômica. Segundo Cruz (2003, p.30), o norte do Estado do Rio de Janeiro: 

 

 

é conhecido pelo paradoxo de ter sido área tradicionalmente grande 

produtora de cana de açúcar, com grande projeção nacional e de ser, hoje, 

responsável por mais de 80% da produção brasileira de petróleo, por um 

lado; e por outro, figurar entre as regiões de menor desenvolvimento do país, 

considerando-se os aspectos das desigualdades de renda, da qualidade de 

vida e bem-estar, níveis e condições de pobreza e de emprego, e  dinamismo 

da sua economia. 

 

 

Constitui uma região de predominância de municípios pequenos. A distribuição dos 

municípios, segundo o número de habitantes (IBGE, 2000), mostra que 50% dos municípios 

possuem menos de 10.000 habitantes, 17% entre 10.000 e 20.000 habitantes, 28% entre 

20.000 e 50.000 habitantes e apenas um único município, entre 100.000 e 500.000 habitantes. 

A similaridade da distribuição com a do conjunto dos municípios brasileiros e da região 

Sudeste é grande, conforme se pode apreender na tabela a seguir. 



 

 

32 

Tabela 1. Distribuição da população por classes de tamanho Brasil, Sudeste e Itabapoana – 2000 

CLASSES 
DE 

NÚMERO DE MUNICIPIOS 

TAMANHO 
(por mil) 

 

BRASIL 

 

% 

 

SUDESTE 

 

% 

 

ITABAPOANA 

 

% 

TOTAL 5.507 100 1.666 100 18 100 

 Até    10 2.636 48 833 50 9 50 

  10 |-- 20 1.381 25 345 21 3 17 

  20 |-- 50 965 18 269 16 5 28 

  50 |-- 100 301 5 106 6 0 0 

100 |-- 500 193 4 98 6 1 6 

500 e mais 31 1 15 1 0 0 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no Censo Demográfico, IBGE, 2000. 

 

 

A população está concentrada em 79% na área urbana e 21% domiciliada no campo. 

Os municípios com os maiores índices de urbanização são: Bom Jesus do Norte com 90%, 

Campos dos Goytacazes, 89%; Bom Jesus do Itabapoana, 82%; Guaçuí e Porciúncula, 75% e 

Alto Caparão, 71%. O município com a maior porcentagem de população rural é Presidente 

Kennedy (74%), seguido de Divino de São Lourenço (67%) e Caparaó (64%). (Tabela 2). 

Se formos considerar a classificação do IBGE, a região do Itabapoana é considerada 

predominantemente urbana, uma vez que 79% de sua população está localizada em zona 

urbana (Tabela 2), mas isto é devido ao fato de que no Brasil o recorte administrativo 

identifica como áreas urbanas as sedes dos municípios e dos distritos. 
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Tabela 2. População, municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana - 1996 e 2000 

 CENSO CENSO 2000 
 1996    Taxa  

Estado/Município Total Total Urbana  Rural  média de  
 (habit.) (habit.) (habit.) (%) (habit.

) 
(%) crescimento  

       anual2 

ESPÍRITO SANTO        

Apiacá 6.863 7.612 4.886 64 2.726 36 2,62 

Bom Jesus do Norte 8.608 9.228 8.334 90 894 10 1,75 

Divino de São Lourenço 4.385 4.817 1.612 33 3.205 67 2,38 

Dores do Rio Preto 5.649 6.167 3.185 52 2.982 48 2,22 

Guaçuí 23.820 25.328 19.030 75 6.298 25 1,5 

Mimoso do Sul 24.872 26.138 13.270 51 12.868 49 1,25 

Muqui 13.254 13.636 8.630 63 5.006 37 0,71 

Presidente Kennedy 9.559 9.548 2.529 26 7.019 74 -0,03 

São José do Calçado 10.432 10.481 6.958 66 3.523 34 0,12 

MINAS GERAIS        

Alto Caparaó 3.877 4.673 3.329 71 1.344 29 4,78 

Caiana 4.252 4.364 1.750 40 2.614 60 0,65 

Caparaó 4.533 4.999 1.807 36 3.192 64 2,48 

Espera Feliz 18.847 20.536 11.261 55 9.275 45 2,17 

RIO DE JANEIRO        

Bom Jesus do Itabapoana 32.231 33.632 27.427 82 6.205 18 1,07 

Campos dos Goytacazes 389.547 406.511 363.721 89 42.790 11 1,06 

Porciúncula 15.407 15.941 12.013 75 3.928 25 0,86 

São Francisco do Itabapoana 35.810 41.046 19.146 47 21.900 53 3,47 

Varre-Sai 7.554 7.851 4.133 53 3.718 47 0,97 

TOTAL 619.500 652.508 513.021 79 139.48
7 

21  

Fonte: Relatório do Projeto Managé, 2003. 

 

 

Segundo Veiga (2002), desse peculiar recorte entre urbano e o rural derivam 

“curiosidades”, tais como cidades imaginárias, que são áreas urbanas de tamanho irrisório, 

simples aglomerações de agricultores que contam com pessoas ocupadas em atividades 

primárias. Este cenário não é diferente na região do Itabapoana, como o caso da cidade de 

Divino de São Lourenço com 1.612 habitantes ou do distrito de Dona América, em Mimoso 

do Sul, com apenas 30 habitantes segundo o censo de 2000 (Tabela 3). Além disso, os 

municípios da região são, em sua maioria, menores que 20 mil habitantes. Para este autor o 

Brasil é mais rural que urbano, pois considera que a ocupação econômica é quem dá a 

caracterização entre urbano e rural.  

Em uma visão oposta, Monte-Mor 2004) considera que o tamanho populacional não 

tem uma correlação direta com o grau de urbanização da atualidade, como o tinha durante a 

maior parte do século XX. Para o autor, cidade e campo são definidos pela lógica industrial e 

subordinados à produção capitalista. Na atualidade, com o fenômeno do chamado pós-

industrialismo, perde suas características substantivas de origem. Critério fundamental dessa 
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redefinição é o estilo de vida. Nesse contexto, o chamado “rural” se relaciona com o modo de 

vida  urbano através da televisão, produção voltada para exportação, utilização de tecnologias 

modernas, dentre outros. Além disso, para ele, a existência de centros urbanos pequenos 

articulados em novos arranjos sócio-espaciais, consórcios, por exemplo, permite uma 

urbanização mais extensiva. 

 

 

Tabela 3. População residente urbana por distritos – 1996 – 2000  

Núcleos urbanos/distritos Municípios1        População urbana 

  1996 2000 
 Campos dos Goytacazes - sede  CG 287.052 311.723 

 Bom Jesus do Itabapoana – sede BJI 21.489 24.393 

 Guaçui – sede GU 17.180 18.337 

 Travessão  CG 10.847 12.686 

 São Sebastião de Campos  CG 6.223 11.813 

 Mimoso do Sul – sede MS 10.047 10.960 

 Espera Feliz – sede EF 9.295 10.924 

 Porciúncula – sede PC 9.893 10.479 

 São Francisco do Itabapoana
2
 - sede SFI 7.021 8.717 

 Bom Jesus do Norte –sede BJN 7.842 8.332 

 Muqui – sede MQ 7.879 8.133 

 Barra Seca  SFI 7.355 8.012 

 São José do Calçado – sede SJC 5.368 5.969 

 Mussurepe  CG 3.971 5.402 

 Tocos  CG 4.895 4.950 

 Apiacá – sede AP 3.523 4.323 

 Varre-Sai - sede VS 2.527 4.132 

 Alto Caparaó
3
 - sede AC 2.580 3.329 

 Santo Amaro de Campos  CG 3.029 3.147 

 Morro do Coco  CG 3.246 3.138 

 Dores de Macabu  CG 2.392 2.839 

 Presidente Kennedy – sede PK 2.366 2.530 

 Santa Maria  CG 2.607 2.508 

 Maniva SFI 2.325 2.499 

 Dores do Rio Preto – sede DRP 1.809 1.931 

 Caparaó –sede CP 1.346 1.806 

 Santo Eduardo CG 2.533 1.788 

 Caiana – sede CN 2.216 1.751 

 Divino de São Lourenço – sede DSL 1.322 1.612 

 Morangaba  CG 1.599 1.505 

 Vila Nova de Campos CG 3.858 1.374 

 Carabuçu BJI 1.161 1.198 

 Santa Clara  PC 793 896 

 São Raimundo da Pedra Menina DRP - 779 

 Ibitioca  CG 833 723 

 Ponte do Itabapoana MS 642 718 

 São Pedro de Rates GU 607 717 

 Purilândia PC 614 643 

 Serrinha CG 519 581 

 Rosal  BJI 638 574 

 Calheiros BJI 588 551 

 São José das Torres MS 462 528 
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Tabela 3. População residente urbana por distritos – 1996 – 2000 (conclusão) 

Núcleos urbanos Municípios1 População urbana 

  1996 2000 
Airituba SJC 412 525 

 Camará MQ 483 509 

Mundo Novo DRP 450 475 

 Alto Calçado SJC 406 465 

 Conceição do Muqui MS 396 394 

 Piratininga de Bom Jesus BJI 260 385 

 São José da Pedra Menina EF 341 337 

 Santo Antônio do Muqui MS 333 328 

 São Pedro do Itabapoana MS 318 325 

 Serrinha  BJI - 324 

 Bonsucesso AP - 289 

 José  Carlos AP 253 274 

 São Tiago GU 165 138 

 Dona América MS 40 30 

  466.349 513.748 
Notas:     

1. AC – Alto Caparão; AP – Apiacá; BJI- Bom Jesus do Itabapoana; BJN – Bom Jesus do Norte; CG- 

Campos dos Goytacazes; CN – Caiana; CP – Caparão; DRP – Dores do Rio Preto; DSL – Divino de São 

Lourenço;  EF – Espera Feliz; GU – Guaçui; MQ – Muqui;  MS – Mimoso do Sul; PC – Porciúncula; PK 

– Presidente Kennedy; SFI–São Francisco do Itabapoana;  SJC–São José do Calçado; VS–Varre-Sai.  

2 - O município de Alto Caparaó foi instalado em 1997. 

3 - São Francisco do Itabapoana foi desmembrado de São João da Barra e instalado em 1997. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no Censo Demográfico, IBGE, 2000. 

 

 

Observa-se que a taxa de crescimento populacional dos municípios da região do 

Itabapoana é baixa, destacando-se apenas os municípios emancipados recentemente como 

Alto Caparaó (4,78%) e São Francisco do Itabapoana (3,47%). Segundo a classificação do 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, IDH-M
7
, os municípios do 

Itabapoana classificam-se como de médio desenvolvimento humano. Do total dos municípios 

do Itabapoana, 88,9% estão classificados abaixo da média do Brasil e 11,1% estão acima da 

média, mas não representam um destaque no país. Os municípios com menores índices de 

desenvolvimento são Presidente Kennedy (0,674), Varre-Sai (0,679), Divino de São Lourenço 

e São Francisco do Itabapoana (0,688), conforme tabela a seguir. 

                                                 
7
 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é obtido pela média aritmética simples de três subíndices 

referentes às dimensões Longevidade (esperança de vida ao nascer), Educação (alfabetização e taxa de 

matrícula) e renda (PIB per capita). Este é dividido em três patamares para os países com IDH até 0,499 e são 

considerados de baixo desenvolvimento humano; os países com IDH entre 0,500 e 0,799 são considerados de 

médio desenvolvimento humano e, com índice maior que 0,800, são considerados de alto desenvolvimento 

humano.  
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Tabela 4. Índices de Desenvolvimento Humano Municipal, municípios da Bacia do Itabapoana – 1991 

e 2000 

Município / Estado / País 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano Municipal  
1991 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano Municipal 
2000 

Crescimento 
% 

Brasil 0,696 0,766 10,06 

Espírito Santo 0,690 0,765 10,87 

Minas Gerais 0,697 0,773 10,90 

Rio de Janeiro 0,753 0,807 7,17 

Presidente Kennedy  0,586 0,674 15,02 

Varre-Sai  0,600 0,679 13,17 

Divino de São Lourenço 0,596 0,688 15,44 

São Francisco de Itabapoana 0,584 0,688 17,81 

Espera Feliz 0,620 0,700 12,90 

Caiana 0,601 0,710 18,14 

Caparaó 0,624 0,716 14,74 

Apiacá 0,651 0,723 11,06 

Muqui 0,646 0,723 11,92 

Porciúncula 0,646 0,730 13,00 

Mimoso do Sul 0,632 0,742 17,41 

Guaçuí 0,653 0,743 13,78 

São José do Calçado 0,657 0,745 13,39 

Bom Jesus do Itabapoana 0,662 0,746 12,69 

Campos dos Goytacazes 0,684 0,752 9,94 

Alto Caparaó 0,656 0,758 15,55 

Bom Jesus do Norte 0,683 0,766 11,11 

Dores do Rio Preto 0,636 0,769 11,11 

Fonte: IBGE, 2000 

 

 

Todos os municípios do Itabapoana apresentaram crescimento do IDH-M no período 

de 1991 a 2000 acima da média brasileira, com a exceção de Campos de Goytacazes, cujo 

crescimento foi ligeiramente inferior à média nacional. Os municípios que apresentaram 

maiores percentuais de melhora nos indicadores foram Caiana (18,14%), São Francisco do 

Itabapoana (17,81%), Mimoso do Sul (17,41%), Alto Caparaó (15,55%), Divino de São 

Lourenço (15,44%) e Presidente Kennedy (15,02%).  

A região possui uma concentração de renda inferior à média brasileira. Segundo o 

índice de gini
8
, (Tab. 5), os municípios estão distribuídos em uma faixa que vai de 0,47 a 

                                                 
8
 Mede o grau de desigualdade na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor 

varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a 

desigualdade é máxima (apenas um detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é 

nula). 
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0,63, abaixo da média do Brasil, 0,650. O município de menor índice é o de Divino de São 

Lourenço e o de maior é o de Presidente Kennedy. Analisando a variação ocorrida de 1991 

para 2000 podemos destacar preocupação em relação ao comportamento do índice em São 

Francisco do Itabapoana (variação de 34,78%) e Presidente Kennedy (variação de 14,55%) 

onde o grau de desigualdade na distribuição de renda domiciliar per capita aumentou 

sensivelmente de 1991 para 2000, justamente em municípios que apresentam baixo IDH-M. 

 
 
Tabela 5. Índices de GINI  renda per capita- Bacia do Itabapoana - 1991 e 2000 

      

Índice de Gini renda per capita 
Município / Estado / País 

1991 2000 

Brasil 0,630 0,650 

Espírito Santo 0,598 0,608 

Rio de Janeiro 0,609 0,614 

Minas Gerais 0,614 0,615 

Divino de São Lourenço  0,500 0,470 

Espera Feliz  0,560 0,490 

Bom Jesus do Norte  0,560 0,500 

Caparaó  0,560 0,520 

Caiana  0,540 0,540 

Bom Jesus do Itabapoana  0,580 0,540 

Porciúncula  0,590 0,540 

Dores do Rio Preto  0,600 0,550 

São José do Calçado  0,570 0,550 

Apiacá  0,620 0,560 

Varre-Sai  0,590 0,560 

Muqui 0,650 0,570 

Alto Caparaó  0,540 0,580 

Mimoso do Sul  0,570 0,580 

Campos dos Goytacazes  0,620 0,580 

Guaçuí  0,630 0,600 

São Francisco de Itabapoana  0,460 0,620 

Presidente Kennedy  0,550 0,630 

Fonte: IBGE 2000 

 

 

Economicamente, o território é caracterizado pela atividade produtiva do setor 

primário através do café, da pecuária leiteira e de corte, da cana-de-açúcar, da fruticultura e 

do extrativismo mineral.  

A partir da década de 70, o município de Campos dos Goytacazes-RJ passou a ter sua 

receita municipal engordada pelo recebimento de royalties do petróleo, o mesmo ocorrendo 

em Presidente Kennedy-ES a partir do ano de 2003. Em 2004 o município de Presidente 
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Kennedy recebeu R$ 9.642.681,00 em royalties (ANP), o que representa uma receita per 

capita de R$ 1.002,57 e 40% da sua receita total. Mas o impacto gerado pelo petróleo ficou 

restrito às administrações públicas que recebem recursos a partir da Lei de Royalties. Os 

municípios não se beneficiam diretamente, pois a cadeia do petróleo não foi implantada em 

sua totalidade na região. Apenas o município de Macaé (RJ) recebeu a instalação das 

empresas ligadas ao setor. 

Os setores de serviços e comércio têm forte dependência dos municípios pólo de 

Campos dos Goytacazes (RJ), Itaperuna (RJ), Cachoeiro do Itapemirim (ES), e das cidades 

mineiras de Carangola e Manhuaçu, ficando no território do Itabapoana uma rede de serviços 

e comércio composta por estabelecimentos de pequeno porte. Mesmo os grandes bancos, as 

grandes redes de supermercados e outras grandes redes que se instalam na região o fazem 

através de pequenos estabelecimentos, de acordo com o volume de negócios local. 

As atividades industriais são pouco expressivas no território, tendo destaque as 

indústrias de mármore, granito e outras pedras ornamentais, cerâmicas/olarias, construção 

civil e pequenas agroindústrias, tais como: beneficiadoras de café e cereais, torrefadoras de 

café, indústrias de laticínios, fábricas de doces, farinheiras e fábricas de sucos de frutas. A 

agroindústria canavieira, localizada sobretudo no município de Campos, vem passando nas 

últimas três décadas por uma crise. 

A participação da região no PIB brasileiro é de apenas 0,94% (tabela 6).  

Considerando que o município de Campos dos Goytacazes representa 87,25% do PIB da 

Bacia do Itabapoana, os outros 17 municípios representam apenas 0,12% do PIB brasileiro. A 

representação dentro dos seus estados também é muito pequena. Do PIB capixaba, 1,6% é 

composto pelos municípios do Itabapoana; 7,17% do PIB fluminense é composto por 

municípios do Itabapoana e apenas 0,09% do PIB mineiro é composto pelos municípios do 

Itabapoana. Analisando nesta ótica, são municípios de pouca expressão para os seus 

respectivos estados, pois se situam em uma região economicamente periférica. 
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Tabela 6. Produto Interno Bruto a preço de mercado e per capita, segundo as Grandes Regiões, 

Unidades Federação e municípios da Bacia do Itabapoana – 2002 

Produto Interno Bruto 
2002 Grandes Regiões, 

Unidades da Federação 
e 

municípios 

A preço de 
mercado 
corrente 

(R$ 1.000) 

% Região 
Per capita 
(R$ 1,00) 

               Brasil  1 346 027 825      7 631 

     Sudeste   758 374 273      10 086 

Espírito Santo   24 723 040     7 631 
  Apiacá    22 173           0,17     2 845 

  Bom Jesus do Norte    33 728           0,27     3 518 

  Divino de São Lourenço    12 457           0,10     2 479 

  Dores do Rio Preto    24 548           0,19     3 804 

  Guaçuí    94 791           0,75     3 576 

  Mimoso do Sul    97 914           0,77     3 651 

  Muqui    35 605           0,28     2 602 

  Presidente Kennedy    24 445           0,19     2 549 

  São José do Calçado    49 717           0,39     4 709 

Minas Gerais   125 388 846     6 775 
  Alto Caparaó    17 622           0,14     3 548 

  Caparaó    14 526           0,11     2 789 

  Caiana    12 297           0,10     2 856 

  Espera Feliz    67 325           0,53     3 235 

Rio de Janeiro   170 114 091     11 459 
  Bom Jesus do Itabapoana    335 330           2,64     9 653 

  Campos dos Goytacazes   11 086 350         87,25     26 663 

  Porciúncula    206 185           1,62     12 610 

  São Francisco de Itabapoana    421 790           3,32     9 723 

  Varre-Sai    149 173           1,17     18 501 

               BACIA ITABAPOANA   12 705 976            100        19.473  
               % BRASIL 0,94     
               % REGIÃO SUDESTE 1,68     

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.  

    

A capacidade fiscal própria dos municípios que compõem a região do Itabapoana 

(tabela 7) é baixa, visto que eles são altamente dependentes de repasses federais ou do 

recebimento de royalties do petróleo. Além disso, excetuando-se os municípios recebedores 

de royalties, os demais também possuem baixa capacidade financeira. Os municípios mais 

dependentes de repasses federais e estaduais, FPM
9
 e ICMS

10
, são Caiana (85,2%) e Divino 

de São Lourenço (77,7%). 

 

                                                 
9
 Fundo de Participação Municipal; 

10
 Quota parte municipal imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. 

 



 

 

40 

Tabela 7. Composição da Receita dos Municípios do Itabapoana - 2003 

      Em % 

  Receita FPM1 QPM- Royalties Outras Total 

  
Tributária 

Própria   ICMS2        

Municípios       

Espírito Santo       

Apiacá            4    35          30              -   31  100,0  

Bom Jesus do Norte           5      34          30      1       30,0   100,0  

Divino de São Lourenço 1 47 31 1 20  100,0  

Dores do Rio Preto 2 42 27              -  29  100,0  

Guaçuí 4 32 24 2 38  100,0  

Mimoso do Sul            4,7   31,0       34,0            0,3       30,0   100,0  

Muqui            2,9   41,8       26,9           0,9       27,5  100,0  

Presidente Kennedy           2,6   22,0      17,3         36,4       21,7   100,0  

São José do Calçado            4,3   31,1       29,7           0,0       34,9   100,0  

Minas Gerais       

Alto Caparaó  -   -   -   -           -   

Caiana            3,6   65,1       20,1            0,7       10,5   100,0  

Caparaó - - - - - - 

Espera Feliz            3,8   46,9       20,6               -        28,7   100,0  

Rio de Janeiro       

Bom Jesus do Itabapoana            7,3   19,6       29,8         20,2       23,0   100,0  

Campos dos Goytacazes 4,0  3,0  22,0  66,0  5,0 100         

Porciúncula 5,0  45,0  20,0  26,0  4,0  100            

São Francisco de Itabapoana            3,9    15,2       52,6   -       28,3   100,0  

Varre-Sai            1,1   15,3       44,9          18,2       20,5   100,0  

Nota: 1 – FPM – Fundo de Participação Municipal; 2- QPM-ICMS – Quota parte municipal imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, 

intermunicipal e de comunicação. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados contidos nos balanços municipais coletados nos Tribunais de Contas 

do estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

 

 

Desta forma a Bacia do Itabapoana pode ser considerada uma região de baixo 

dinamismo econômico e pouca representatividade no Brasil e nos seus respectivos estados.
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3  DESCRIÇÃO INSTITUCIONAL DO MANAGÉ 

 
 
 
3.1 OBJETIVOS E METAS DO MANAGÉ 

 

 

O principal objetivo do Projeto Managé é o desenvolvimento regional sustentável com 

uma estrutura de governabilidade descentralizada.  

Para sua implantação e viabilização, adotou-se uma série de estratégias. A estratégia 

inicial foi a de criação de um Programa de Ação Interinstitucional Integrada, com a 

participação dos municípios da região, estados envolvidos, governo federal e universidades, 

para viabilizar a gestão integrada e participativa dos municípios que compõem a Bacia do Rio 

Itabapoana, representada pelo SISGEBI.   

O foco ambiental ocorreu em decorrência do momento pelo qual o Brasil e o mundo 

passavam, ou seja, uma maior conscientização das questões ambientais dentro de um contexto 

de sustentabilidade, que culminaram com a ECO 92.  

A metodologia adotada foi a de articular, coordenar e desenvolver uma proposta 

institucional integrada, que tivesse como finalidade estimular e orientar políticas públicas e 

formas de intervenção que visassem a melhoria da qualidade de vida de toda a população da 

Bacia do Rio Itabapoana. 

Para tanto o Projeto se propôs a elaborar um levantamento ecohistórico, ambiental, 

sócio-econômico e cultural na região da Bacia do Itabapoana; a indicar uma proposta de 

política sócio-ambiental para o desenvolvimento da região; a fornecer elementos para 

formulação de política de educação ambiental a nível regional; a colaborar na implementação 

de política de fiscalização e combate à depredação ambiental na região; a colaborar na 

efetivação de uma proposta de atuação dos órgãos executores nas ações voltadas para o meio-

ambiente e a reunir dados para elaboração de zoneamento econômico-ecológico contendo 

propostas para um desenvolvimento sustentável. 

Durante a realização do diagnóstico ficou evidenciado a necessidade de algumas 

intervenções de caráter emergencial, principalmente na área  de  saneamento básico,  cuja não 



 

 

42 

realização poderia comprometer os objetivos do programa. Desta forma, temas como o 

tratamento de resíduos sólidos, doenças transmitidas pela água, esgotamento sanitário, 

segurança pública, capacitação profissional, foram incluídos no projeto na forma de ações 

emergenciais. Foram também implementadas estratégias para a definição de uma política de 

geração de emprego e renda. 

Em se tratando de um projeto de longo prazo, houve a necessidade permanente de 

rever e adequar metodologias capazes de responder, de forma ágil, às novas situações que se 

apresentavam, tanto no processo de implementação das atividades de campo, quanto na 

articulação interinstitucional. Pode-se afirmar, hoje, que a flexibilidade metodológica adotada 

foi o “grande trunfo” encontrado, uma vez que os resultados alcançados são praticamente 

todos frutos desta adequação. 

Foi considerado que em um programa de desenvolvimento regional, o projeto técnico 

tem que estar constantemente sendo avaliado, reavaliado e adaptado às realidades do 

momento de implantação. É neste sentido que o Projeto Managé tem sustentação, pois a 

universidade é um local considerado adequado para que o processo de avaliação e adaptações 

ocorra, uma vez que é nela que se dá o processo do conhecimento e neste sentido ela vai 

atualizando os dados do projeto técnico, sem ser necessária a atuação de consultores externos, 

o que representa uma grande economia na implantação do projeto. 

 

 
3.2 ARRANJO INSTITUCIONAL 

 
 

Os estudos e pesquisas que deram origem às bases teóricas de fundamentação do 

Projeto Managé tiveram início na década de 80, sendo que as estratégias para a 

implementação iniciaram-se em 1995 no âmbito da Universidade Federal Fluminense, onde 

professores, técnicos e alunos pertencentes a diversos departamentos se uniram para elaborar 

o projeto de ação. Outras instituições foram articuladas para participar e financiar o projeto, 

como o Ministério da Educação, através da Secretaria de Ensino Superior; o Ministério do 

Meio Ambiente, através da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos; os municípios da Bacia 

do rio Itabapoana e os Governos Estaduais do Espírito Santo, de Minas Gerais, e do Rio de 

Janeiro. 

As Universidades Canadenses de Laval, de Trend, de Ottawa e a Ryerson, 

participaram do Projeto quando da sua discussão metodológica.  

É importante que separemos as formas de financiamento em recursos diretos alocados 

para a implantação do programa, recursos alocados para ações que tenham como objetivo o 

desenvolvimento da região e instituições que adotaram a região como unidade de 
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planejamento e implantação de programas próprios, mas que foram estimulados pelo Projeto 

Managé. 

Neste sentido, como se pode observar no Quadro 2, temos o Ministério do Trabalho e 

Emprego, que investiu recursos financeiros do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT 

através dos Governos do Espírito Santo e Rio de Janeiro para capacitação na Bacia do 

Itabapoana. O Ministério da Integração Nacional adotou a bacia hidrográfica em sua 

totalidade como uma mesorregião diferenciada, investiu recursos financeiros no Projeto 

Managé com a finalidade de implantar três conselhos de desenvolvimento sustentável e o 

Fórum Mesorregional, e também vem investindo em cadeias produtivas diretamente com os 

governos estaduais. O Ministério da Agricultura e Abastecimento e do Desenvolvimento 

Social produziu o inventário econômico-ambiental da região. O Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE durante dois anos investiu recursos financeiros no 

Programa e em ações de intervenção. O Banco do Brasil vem investindo recursos a partir do 

Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável – DRS, iniciado pelo banco nas regiões 

Norte e Nordeste e expandido para a região do Itabapoana. A Caixa Econômica Federal 

encontra-se ainda em negociações que, segundo o termo de cooperação técnica entre a Caixa 

Econômica Federal e a Universidade Federal Fluminense, tem como objetivo a implantação 

da agência de desenvolvimento regional sustentável. O Grupo Rede, que através da Usina 

Hidroelétrica de Rosal repassou recursos para os estudos de impacto ambiental no rio 

Itabapoana. A Canadian Air Lines, que forneceu oito passagens áreas para que pesquisadores 

pudessem trabalhar no Canadá. A Companhia de Saneamento do Espírito Santo repassa 

recursos para o Consórcio de Municípios da Bacia do Itabapoana a fim de fomentar a 

formação do Comitê de Bacia.  

Todas estas instituições contribuíram para o desenvolvimento do programa. Na 

construção de um programa de desenvolvimento regional sustentável, todos os parceiros e 

ações são de grande importância, tendo como um dos fatores fundamentais no programa 

proposto a viabilização da implantação do sistema de gestão.   
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Grau de  Atuação 
 
 

Instituição 

 
 

Período de 
Atuação 

Implantação do 
Programa 

Ações na 
Região 

Programas 
Fomentados  

Universidade Federal 

Fluminense 

1995 - 2005 X   

Ministério do Meio Ambiente 1997 X   

Consórcio de Municípios da 

Bacia do Rio Itabapoana 

1997 - 2005 X X  

Ministério do Trabalho - 

Secretaria de Estado de 

Trabalho do Rio de Janeiro – 

Recursos FAT 

1999 – 2000  X  

Ministério do Trabalho - 

Secretaria de Estado de 

Trabalho do Espírito Santo - 

Recursos FAT 

2000  X  

Governo do Estado do Rio de 

Janeiro 

1997 X   

Governo do Estado do Espírito 

Santo 

1997 X   

Ministério da Agricultura e 

Abastecimento / PNUD 

1999 X   

Ministério da Integração 

Nacional 

1999 - 2005 X X  

SEBRAE 2001 - 2004 X X  

Canadian Air Lines 1996 X   

Grupo Rede 1999  X  

Companhia de Saneamento do 

Espírito Santo 

2001 X   

Ministério do 

Desenvolvimento Social 

2003 - 2005   X 

Banco do Brasil 2004 - 2005   X 

Quadro 2. Grau de Atuação das Instituições Financiadoras do Projeto Managé 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Projeto Managé / UFF 

 

 

A forma de atuação das instituições podem ser demonstradas, de forma sucinta, 

através do Quadro 3, e as principais instituições para a efetivação do Programa de 

Desenvolvimento da Bacia do Rio Itabapoana serão trabalhadas no capítulo 3. 
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INSTITUIÇÃO 

 
FORMA DE INSERÇÃO NO PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO 

Universidade Federal 

Fluminense 

Concepção, coordenação e articulação. 

Ministério do Meio Ambiente Etapa diagnóstico. 

Consórcio de Municípios da 

Bacia do Rio Itabapoana 

Instância do sistema gestor, cooperação entre os entes federados 

municipais. 

Ministério do Trabalho, via 

Secretarias Estaduais 

Treinamento e capacitação para as atividades produtivas. 

Governos Estaduais Apoio ao Programa através de técnicos e infra-estrutura. 

Participação no fórum de Desenvolvimento. 

Ministério da Agricultura e 

Abastecimento / PNUD 

Inventário econômico-ambiental da região. 

Ministério da Integração 

Nacional 

Adoção da região como uma mesorregião diferenciada e inserção 

no Plano Plurianual para ações de desenvolvimento regional. 

Apoio direto ao Projeto Managé para implantação de três 

conselhos e do Fórum Mesorregional. 

Investimentos em cadeias produtivas através do Consórcio e 

governos estaduais. 

SEBRAE Apoio ao Programa de Desenvolvimento para a instalação de 15 

conselhos. Ações de intervenção em cadeias produtivas, 

promoção da cultura e treinamento.  

Universidade Canadenses Intercâmbio entre pesquisadores e discussão metodológica. 

Canadian Air Lines Viabilização de transporte para pesquisadores. 

Grupo Rede Estudo de Impacto Ambiental no Rio Itabapoana. 

Companhia de Saneamento 

do Espírito Santo 

Apoio Financeiro ao Consórcio do Itabapoana. 

Ministério do 

Desenvolvimento Social 

Instalação do Consórcio de Segurança Alimentar na região do 

Itabapoana. 

Banco do Brasil Implantação do Programa de Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Banco do Brasil. 

Quadro 3. Atuação das instituições no Programa de Desenvolvimento do Itabapoana –1997-2005 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Projeto Managé/UFF 

 

 

As ações de articulação política visando à construção de parcerias para viabilizar o 

Programa de Desenvolvimento, sempre tiveram uma tônica importante na sua concertação.  

Ressaltamos como as mais importantes, aquelas que contribuíram diretamente para o 

desenvolvimento e implantação do Programa de Desenvolvimento. Desta forma destacamos a 

criação do Consórcio do Itabapoana, a partir da articulação com os dezoito municípios que 

compõem a bacia.  Destacamos também a seleção do Projeto Managé, como uma das 100 

experiências da Agenda 21 brasileira, através do Ministério do Meio Ambiente e que veio a 
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induzir ao seu primeiro financiamento. Da mesma forma, a integração com as Universidades: 

Federal do Espírito Santo, Federal do Rio de Janeiro e Federal de Viçosa, que proporcionaram 

intercâmbio entre profissionais de diversas regiões. No caso dos profissionais do Espírito 

Santo, somou-se ao fato de que na gestão estadual 2002-2006, vários desses profissionais 

vieram a ocupar cargos em secretarias e órgãos de desenvolvimento, proporcionando assim 

boa articulação governamental. Outro fator importante foi a inserção da Bacia do Itabapoana 

no Programa de Mesorregiões Diferenciadas do Ministério da Integração Nacional, fato este 

que veio a respaldar a configuração do território da bacia, além de proporcionar ações 

promotoras de desenvolvimento. A parceria com o SEBRAE Nacional, que através de suas 

unidades nos três estados, trabalharam durante dois anos no Programa, veio a contribuir 

sobremaneira na implementação do modelo gestor, acelerando o cronograma inicial 

estabelecido pelo Projeto Managé e proporcionando uma maior eficácia em todas as ações do 

programa. Estas são consideradas as articulações mais importantes e serão descritas com 

detalhes no capítulo 4. 

Somadas a estas, podemos elencar outras articulações que, apesar de não serem 

consideradas neste trabalho como as mais importantes, contribuiram para o processo de 

desenvolvimento da região e do reconhecimento do Projeto Managé. Neste sentido temos a 

inclusão do Projeto Managé pela Casa Civil quando da visita oficial do Presidente da 

República no Canadá em maio de 1997, demonstrando assim a importância do Projeto. O 

convênio com a Canadian Airlines, que viabilizou o intercâmbio de pesquisadores brasileiros 

e canadenses na operacionalização do convênio com as Universidades Canadenses. Além da 

visita técnica de oito pesquisadores canadenses à bacia do rio Itabapoana com recursos da 

Universidade das Nações Unidas no Canadá, visando à elaboração de um plano de trabalho 

conjunto. A seleção do Projeto Managé como uma das 10 melhores experiências em “Boas 

Práticas em Governabilidade Local” da América Latina, no ano de 2003, através do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. A inserção da Bacia no Programa Fome 

Zero do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Apesar do Consórcio de 

Segurança Alimentar levar o nome de Itabapoana, os critérios de seleção dos municípios 

foram outros que não o da bacia hidrográfica, formando assim um outro recorte regional 

totalizando 34 municípios dos três estados
11

. A inserção da Bacia do Itabapoana no Programa 

de Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco do Brasil. Este programa propõe 

promover ações do Banco, buscando mobilizar os agentes econômicos, políticos e sociais para 

impulsionar o desenvolvimento sustentável e está sendo implantado nas regiões Norte e 

                                                 
11

 Devido a relevância e abrangência do processo de implantação do Consórcio de Segurança Alimentar do 

Itabapoana – Programa Fome Zero, este tema se constitui em unidade própria de pesquisa, não sendo possível 

aprofundá-lo nesta dissertação. 
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Nordeste, nos Vales do Jequitinhonha (Minas Gerais), Mucuri (Minas Gerais, Bahia e Espírito 

Santo), Ribeira (São Paulo) e na Bacia do Rio Itabapoana. E por último, a assinatura em 2005, 

de convênio com a Caixa Econômica Federal, com objetivo de capacitação de gestores e 

implementadores de políticas públicas, pesquisa e implementação de indicadores de avaliação 

de projetos de desenvolvimento, modelagem para uma agência de desenvolvimento regional.  

 

 

3.3 FINANCIAMENTO 

 
Como um programa de desenvolvimento não se faz em curto prazo, foi necessário 

pensar em estratégias de sustentabilidade financeira para que o Projeto se concretizasse.  

A estratégia de captação de recursos do projeto se pautou em um projeto técnico bem 

embasado, com foco social e ambiental, com uma forte articulação e sensibilização junto aos 

governantes e a sociedade civil. Por se tratar de um projeto que propõe o desenvolvimento 

regional de um território da região Sudeste, não existem fontes econômicas de financiamento 

oficiais especificas. Entende-se fonte econômica aquela já existente, como exemplo, 

financiamentos para saneamento e habitação e, como fonte política, aquela onde é necessário 

um convencimento político para demonstrar a viabilidade técnica do projeto. Podemos 

apreender daí que a sensibilização política é uma importante estratégica no Projeto Managé. 

Um programa de desenvolvimento regional tem que ter estratégia de sustentabilidade 

em cada um de seus eixos de sustentação, ou seja, o técnico, o político, o financeiro e o social. 

Nessa dissertação o foco é na estratégia de financiamento. 

Na elaboração do Projeto três pontos foram destacados para que os financiadores se 

sensibilizassem com o pleito: demanda local representada pelos moradores de Bom Jesus do 

Norte e do Itabapoana; a existência de três áreas de mata atlântica passíveis de compor a 

reserva da biosfera da Mata Atlântica pela UNESCO e um apelo social através da justificativa 

de que o projeto seria uma estratégia para a Campanha de Combate a Fome lançada na época 

na região.  

Analisando as articulações institucionais percebemos o problema representado pela 

descontinuidade administrativa no poder público, onde a cada quatro anos pode alterar todo 

quadro administrativo na União, nos estados e nas prefeituras. Este talvez seja um dos 

obstáculos mais significativos na implementação e desenvolvimento de um projeto que visa 

um planejamento de longo prazo como o Managé. Como exemplo, podemos citar a 

necessidade de restabelecer toda a articulação intermunicipal após o processo eleitoral de 

1996, uma vez que não houve continuidade administrativa e, assim, as informações e decisões 
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se perderam. Mesmo após a formação do Consórcio em 1997, houve necessidade de ampla 

articulação com os prefeitos eleitos em 2000 e 2004, após cada processo eleitoral. O mesmo 

ocorreu com as eleições nos níveis estaduais e federais.  

Como o Projeto propõe a criação de formas e práticas políticas locais, através do 

fortalecimento da sociedade civil e da cooperação entre municípios, o elo entre as políticas 

adotadas poderá, quando da efetivação destas instâncias participativas, minimizar os possíveis 

conflitos gerados pela descontinuidade administrativa.  

Para o coordenador do Projeto, em entrevista concedida no âmbito da pesquisa 

efetuada para esta dissertação, a descontinuidade administrativa e política provocada a cada 

mandato têm sido um grande desafio. Há necessidade de buscar estratégias que possibilitem o 

fortalecimento do projeto com base institucionalizada no município, a fim de que não haja 

qualquer interrupção nos trabalhos.  

O mesmo ocorre nas relações estabelecidas com as secretarias estaduais.  Mudanças 

significativas também ocorreram no plano federal, principalmente com relação ao apoio 

financeiro. Como são inúmeros os órgãos com potencial para serem parceiros nestas 

instâncias, a coordenação do projeto deve ficar permanentemente atenta às diversas 

conjunturas políticas internas. O que é mais grave, a cada mudança alteram-se todos os canais 

de comunicação institucional, prejudicando a estrutura de articulação política e de 

financiamento ao Projeto. 

Foram vários os financiadores (tabela 8) para o Programa de Desenvolvimento, alguns 

deles investindo diretamente para a aplicação da metodologia e outros nas ações de fomento 

ao desenvolvimento. 

 

 

Tabela 8. Recursos aplicados no Programa Managé
1 
, entre 1995 – 2005 

Valores corrigidos pelo IPCA 2004 

      
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA PERÍODO TOTAL % 

   R$  

SEBRAE 2003 - 2004 4.954.387      43,35  

Ministério da Integração Nacional 1999 - 2004 2.243.466   19,63 

Universidade Federal Fluminense
2 

1995 - 2005 1.313.084      11,49  

Ministério do Meio Ambiente  1997 902.651        7,90  

Ministério do Trabalho e Emprego
3 

1999 - 2000 855.918        7,49  

Consórcio de Municípios da Bacia do Rio Itabapoana 1997 - 2005 626.865        5,48  

Grupo Rede  1999 182.002        1,59  

Ministério da Agricultura e Abastecimento / PNUD
6 

1999 121.335      1,06 
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Conclusão 

Tabela 8. Recursos aplicados no Programa Managé
1 
, entre 1995 – 2005 

 Valores corrigidos pelo IPCA 2004 

INSTITUIÇÃO FINANCIADORA PERÍODO TOTAL % 

  R$  

Governos Estaduais
4 

1998 e 2005 119.518        1,05  

BANESTES
5
 1998 7.952        0,07  

Companhia de Saneamento do Espírito Santo 2001 - 2005 75.991        0,66  

Canadian Air Lines
7 

1996 26.323        0,23  

      
TOTAL   11.429.492 100,0 

      

1- Foram contabilizados recursos financeiros e com prestação de serviços até outubro de 2005; 

2- Gastos com custeio - manutenção da sala, salários de professores cedidos e funcionários, aluguel do espaço, 

combustível e passagens aéreas; 

3- Recursos repassados via Secretarias Estaduais de Trabalho do ES e RJ; 

4- Ação desenvolvida pelo Projeto Novas Fronteiras da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável - 

PNUD BRA 97/015 – PNUD, através do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, pela Secretaria de 

Desenvolvimento Rural; 

5- Recursos aplicados em 1998 através de: utilização de helicóptero (ES e RJ) e assistência técnica aos trabalhos 

na área de agricultura; Recursos aplicados em 1998 através de: utilização de helicóptero (ES e RJ) e 

assistência técnica aos trabalhos na área de agricultura; 

6- Banco do Estado do Espírito Santo. Referente a patrocínio para o 2º Seminário de Integração do Managé; 

7- Referente a cinco passagens aéreas – Brasil x Canadá x Brasil 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelas instituições financiadoras e pelo Projeto 

Managé/UFF 

 

 

Em um programa de desenvolvimento regional é importante diferenciar o recurso de 

manutenção do programa do recurso destinado às ações estruturantes do programa. Neste 

estudo chamamos de recurso de manutenção do programa aquele que permite com que os 

estudos, as assessorias permanentes, possam se dar sem interrupção e, como recurso de ações 

estruturantes ou pontuais, aqueles destinados às ações desenvolvidas diretamente nos 

municípios ou nas cadeias produtivas, mas que não necessitam, necessariamente, de serem 

contínuas. 
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 4   ANÁLISE DAS INSTÂNCIAS FINANCIADORAS 

 

 

 

A implantação do Projeto Managé como Programa de Desenvolvimento articulou um 

sistema de captação de recursos que contou com o financiamento, primeiramente da própria 

Universidade, e em seguida, de ministérios e de instituições públicas e privadas. O projeto é 

viabilizado por um recurso investido equivalente ao montante de R$ 11.429.492,00, 

considerando investimentos diretos, indiretos e aqueles estimulados ou motivados pela própria 

ação, o que representa um investimento de R$ 17,52 per capita no período 1995-2005.   

Neste capítulo são analisados: o perfil das principais instituições financiadoras, sua 

participação efetiva no Managé, seus objetivos, a existência de congruência entre eles e os 

objetivos do Projeto Managé e a figuração do desenvolvimento regional dentre suas 

prioridades de ação. 

Podemos considerar como principais financiadores do Managé aqueles que investiram 

na proposta de uma nova regionalização e no Programa de Desenvolvimento proposto. Este 

critério está em sintonia com a estratégia de captação de recursos do próprio projeto, pautada 

na viabilização de implantação do modelo gestor para a região do Itabapoana. 

As principais instituições financiadoras totalizam 88,89 % do investimento aplicado 

no período 1995 a 2005. Os valores apresentados na tabela 9 foram atualizados pelo IPCA – 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo, de 2004, e as instituições financiadoras foram 

expostas na ordem cronológica de participação no Programa. 
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            Tabela 9. Recursos aplicados no Programa Managé, 1995-2005 

                         Valores corrigidos peloIPCA 2004 

INSTITUIÇÃO FINANCIADORA VALOR TOTAL 
R$ 

% 

Universidade Federal Fluminense 1.313.084 11,49 

Ministério do Meio Ambiente 902.651 7,90 

Governos Estaduais 119.518 1,05 

Consórcio de Municípios da Bacia do Rio Itabapoana 626.865 5,48 

Ministério da Integração Nacional 2.243.466 19,63 

SEBRAE  4.954.387 43,35 

Outros
1
 1.269.521 11,11 

TOTAL 11.429.492 100 

Nota: 1- Ministério do Trabalho e Emprego, BANESTES, Ministério da Agricultura e Abastecimento / 

PNUD, Canadian Air Lines, Grupo Rede e Companhia de Saneamento do Espírito Santo 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelas instituições.  

 

Em se tratando de um Programa de Desenvolvimento Regional, com atuação e 

resultados de longo prazo, o recurso considerado pela coordenação como o fundamental para 

a implantação do Programa foi o alocado pela Universidade Federal Fluminense desde 1995. 

A Universidade vem se responsabilizando pela infra-estrutura física necessária aos trabalhos 

da equipe; pelo quadro técnico da coordenação do Projeto; pela manutenção da logística 

necessária para a implantação do programa, composta por veículos que são de uso exclusivo 

do Projeto Managé; e pelo custeio do projeto representado por gastos com combustível e 

material de consumo do escritório de Niterói, possibilitando, portanto a sustentabilidade do 

Programa de Desenvolvimento. 

Os recursos alocados pelo Ministério do Meio Ambiente em 1997 foram destinados à 

aquisição de veículos, laboratório de análises químicas da qualidade da água, laboratório para 

o estudo da ictofauna do rio Itabapoana e pessoal técnico responsável pelo diagnóstico na 

primeira fase do Projeto Managé. Além de proporcionar condições favoráveis para a 

realização do diagnóstico, este recurso possibilitou o processo de sensibilização e mobilização 

junto à população da região para a implantação do Programa de Desenvolvimento e o 

reconhecimento da região estudada. 

O SEBRAE foi a instituição que mais investiu financeiramente no Programa de 

Desenvolvimento da Bacia do Itabapoana, representando 43,35% dos investimentos. Em 

seguida temos o Ministério da Integração Nacional, com 19,63% e a Universidade Federal 

Fluminense com 11,49%. Este grau de participação no financiamento do Managé não 

representa por si só, o fator predominante na hierarquização quanto à importância no 
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programa proposto, conforme iremos descrever neste capítulo.  Os outros critérios utilizados 

são medidos pela continuidade na atuação de forma regional. Podemos citar que a 

Universidade, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Integração permanecem 

utilizando o recorte territorial da bacia hidrográfica, enquanto o SEBRAE deu por encerrada 

suas atividades no formato regional em 2004. 

 

 

4.1 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

 

Neste trabalho, consideramos a universidade como uma das instituições financiadoras ao 

Programa de Desenvolvimento Regional da Bacia do rio Itabapoana, uma vez que os recursos 

que disponibiliza através de projeto de pesquisa e extensão – o Managé – são vitais para o 

programa como um todo.  

A Universidade Federal Fluminense destaca-se em ensino e pesquisa nas áreas de 

história, engenharia, química, medicina, cinema e geociências (meio-ambiente). É composta 

por diversos campi distribuídos em várias cidades do Estado do Rio de Janeiro. Na área da 

Bacia do Itabapoana, a UFF conta com o campus de Campos dos Goytacazes, onde se localiza 

o Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional com os Departamentos de 

Serviço Social e de Fundamentos de Ciência da Sociedade. Conta também com o Colégio 

Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges situado em Bom Jesus do Itabapoana e atua através 

do Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro – CEDERJ, nos 

Pólos de Bom Jesus do Itabapoana e São Francisco do Itabapoana. 

As relações entre sociedade e Estado e as instituições de ensino superior públicas 

podem refletir desejos aflorados em ambas as partes. O empenho em pesquisa-ensino-

extensão dessas instituições é, na opinião de alguns autores, possibilitado especialmente pela 

autonomia inerente a elas o que, de certa forma, lhe confere a confiabilidade necessária na 

execução dos trabalhos. Como expõe Chauí (2003): 

 

 

A universidade é uma instituição social e como tal exprime de maneira 

determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um 

todo (...) Pode-se ver em seu interior a presença de opiniões, atitudes e 

projetos conflitantes que exprimem divisões e contradições da sociedade 

como um todo. Essa relação interna ou expressiva entre universidade e 

sociedade é o que explica, aliás, o fato de que, desde seu surgimento, a 

universidade pública sempre foi uma instituição social, isto é, uma ação 

social, uma prática social fundada no reconhecimento público de sua 

legitimidade e de suas atribuições, num princípio de diferenciação, que lhe 

confere autonomia perante outras instituições sociais, e estruturada por 
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ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade 

internos a ela.  

(...) É exatamente por ser uma instituição social diferenciada e definida por 

sua autonomia intelectual que a universidade pode relacionar-se com o todo 

da sociedade e com o Estado (...). 

 

 

Foi nesse contexto que a Universidade Federal Fluminense se apresentou à sociedade 

da Bacia do Rio Itabapoana, através da legitimidade de universidade pública por meio do 

então chamado “Projeto Managé”, cuja análise demonstra uma estrutura consistente do ponto 

de vista da organização, como já visto anteriormente, somado ao respaldo de organismos 

federais e internacionais. Verificou-se sua aceitação em diferentes instituições 

governamentais, prefeituras e governos estaduais e  pela sociedade, parte reconhecedora da 

legitimidade da instauração do processo de gestão da bacia e facilitadora da criação do 

ambiente integrador. Interferências negativas por parte de outros agentes sociais não foram 

constatadas, o que representa um ponto positivo a mais na avaliação aqui empreendida.  

No Projeto Managé, a atuação da Universidade Federal Fluminense se deu por meio de 

ações de articulação e integração, envolvendo órgãos federais, estaduais e municipais, a fim 

de otimizar recursos, efetivar a ação multidisciplinar e implementar a integração técnica. O 

aspecto associativo é também percebido na implementação de projetos específicos de ensino, 

pesquisa e extensão e pela participação de docentes, alunos e técnicos da instituição, 

principalmente na elaboração do diagnóstico da região. 

Os projetos de pesquisa realizados no âmbito do Projeto representam abertura de 

espaço importante para a elaboração de monografias e teses e para a participação dos 

estudantes em programas de iniciação científica. A aplicabilidade imediata de todo o 

conhecimento gerado na academia e disponibilizado para a sociedade completa a ação 

extensionista do Projeto Managé. Outro ponto importante a ser destacado é a oportunidade de 

colocar a comunidade científica, ou seja, professores, técnicos e alunos, em contato direto 

com a realidade social da região. 

Atualmente, na fase em que a participação da universidade tende a diminuir, a 

interdisciplinaridade é alcançada através de conteúdos desenvolvidos pelos alunos, 

principalmente no curso de serviço social, os quais participam do Programa por meio de 

estágios e pela produção de monografias que abordam temas vinculados ao Projeto Managé. 

Desse modo, a atuação da Universidade no Managé conjuga os três eixos 

fundamentais da sua atribuição que contempla o ensino, a pesquisa e a extensão. 

O Projeto Managé foi apresentado, debatido e aprovado pelo Conselho Universitário 

da UFF, maior instância colegiada da universidade. Esta medida teve a finalidade de garantir 

a continuidade de ação de médio e longo prazo. Neste sentido o projeto foi aprovado como 
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um projeto institucional da universidade e não de uma unidade específica: institutos, 

faculdades, departamentos ou pró-reitoria. Para efeitos administrativos, o Projeto é vinculado 

à Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, mas subordinado ao Reitor. A sede física do Projeto 

localiza-se no campus de Niterói, possuindo uma coordenação regional em Campos.  

Em entrevista realizada em nossas pesquisas primárias, a coordenadora regional do 

projeto destaca a importância da presença da UFF em Campos. Trata-se da primeira 

universidade pública federal na região, uma instituição de 43 anos, com estrutura consolidada, 

sendo de grande importância para a região do Itabapoana, pois mesmo com o caráter de 

universalidade, leva a UFF a desenvolver experiências de produção de conhecimento 

regionalizadas, por meio da pesquisa, do ensino e da extensão. Possibilita a alunos dos estados 

do RJ, MG e ES mais uma oportunidade de acesso ao ensino público e gratuito. 

A participação do pólo de Campos da UFF no Projeto se deu através da participação 

de professores que desenvolvem ensino-pesquisa-extensão no âmbito do Managé, incluindo 

uma professora que é a coordenadora regional do projeto e alunos que no inicio do mesmo 

fizeram parte do grupo temático de sócio-política. Todas as despesas com o projeto sempre 

foram arcadas pela coordenação geral da universidade em Niterói.  

Em relação à forma de atuação dos profissionais envolvidos no Projeto Managé, cada 

pesquisador atuava, e atua, em liberdade na promoção dos projetos específicos, cada qual com 

seus objetivos, métodos e meta, embora em conformidade com a filosofia geral do Projeto.  

Na etapa de diagnóstico foram envolvidos profissionais de diversas universidades 

presentes nos três estados da região. Tal envolvimento permitiu uma melhor integração entre 

profissionais dos três estados envolvidos. A inserção desses profissionais se deu através de 

contratação direta pelo “Projeto Managé”, realizada com base no convênio nº 155/96 firmado 

entre a Universidade e o Ministério do Meio Ambiente, que tinha como objetivo a 

viabilização do diagnóstico da Bacia do rio Itabapoana. Nesta fase foi detectada a necessidade 

de se trabalhar com oito grupos das seguintes áreas temáticas: 1- qualidade de água; 2- sócio-

economia; 3- educação ambienta;, 4- hidráulica, hidrologia e recursos hídricos; 5- 

ictiofauna; 6- meio terrestre e atmosférico; 7- mapeamento do uso do solo e da cobertura 

vegetal; 8- educação em saúde; 9- sócio-politica e 10- resíduos sólidos. A definição dos 

profissionais que trabalharam nesta etapa era dada através de convite feito pela coordenação 

do Projeto Managé, e a partir da apresentação, por parte dos profissionais, de um projeto de 

pesquisa.  

Exemplificando a partir da proposta de um dos grupos, temos o Grupo Temático Meio 

Terrestre e Atmosférico, que apresentou o projeto de trabalho à coordenação do projeto. 

Depois de apreciado pelo grupo de professores que coordenavam o Projeto Managé, 
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iniciaram-se as atividades propostas, quais sejam, a elaboração da base cartográfica e dos 

mapas referentes ao diagnóstico ambiental dos temas ligados ao meio físico (solos, 

hidrografia e recursos hídricos, geologia e recursos minerais, geomorfologia e climatologia). 

As atividades contaram com a realização de levantamentos bibliográficos, cartográficos e de 

dados sobre a região, com a realização de visitas técnicas de campo, onde foi percorrida toda 

a região do baixo, do médio e alto curso do Itabapoana, levantando dados sobre os aspectos 

físicos e de uso do solo. 

Da mesma forma, outros profissionais e universidades, a convite da coordenação do 

Projeto Managé, apresentaram propostas para grupos temáticos (Quadro 4). Estas propostas 

eram analisadas e incorporadas ao Projeto Managé. O monitoramento das atividades se dava 

pela coordenação do Projeto e pela apresentação dos resultados em Seminários de Integração 

da Bacia do Itabapoana. 

 

Quadro 4. Objetivos propostos e instituição participante nos Grupos Temáticos  

Grupo Temático/Instituição Participante Objetivo Geral 

Meio Terrestre e Atmosférico 

Universidade Federal Fluminense -Niterói 

 

Promover a caracterização fisiográfica da bacia do 

rio Itabapoana através da obtenção de uma série de 

mapas temáticos e respectivos relatórios. 

Educação Ambiental 

Universidade Federal Fluminense -

Niterói 

Contribuir com suporte teórico-metodológico na 

perspectiva de propor reflexão e práticas 

pedagógicas. 

Sócio-Política 

Universidade Federal Fluminense 

Niterói e Campos 

Apresentar um perfil do conjunto de comunidades 

residentes nos municípios da bacia hidrográfica do 

rio Itabapoana. 

Mapeamento do Uso do Solo e da 

Cobertura Vegetal 

Universidade Federal Fluminense -Niterói 

Promover o mapeamento por classificação digital do 

uso do solo e da cobertura vegetal como subsídio ao 

diagnóstico ambiental da bacia do rio Itabapoana. 

Resíduos Sólidos 

Universidade Federal Fluminense -Niterói 

Diagnosticar a situação da destinação e coleta dos 

resíduos sólidos nos municípios da Bacia do Rio 

Itabapoana; 

Incentivar aterros consorciados (entre dois ou mais 

municípios) e utilização de equipamentos.  

Qualidade de Água 

Universidade Federal Fluminense -Niterói 

 

Elaborar diagnóstico da qualidade das águas 

superficiais que drenam o curso principal do rio 

Itabapoana; 

Efetuar levantamento geral dos parâmetros físicos, 

químicos e microbiológicos da água do rio; 

Identificar fontes potenciais de poluição, efluentes 

domésticos e industriais, resíduos de agricultura etc; 

Identificar tendências e variações sazonais da 

qualidade da água, relacionando-as a sua origem. 



 

 

56 

Quadro 4. Objetivos propostos e instituição participante nos Grupos Temáticos  

(conclusão) 

Grupo Temático/Instituição Participante Objetivo Geral 

Ictiofauna 

Universidade Federal Fluminense -Niterói 

Promover o levantamento preliminar qualitativo e 

quantitativo da ictiofauna; 

Promover a identificação sistemática e citogenética 

da ictiofauna; 

Levantar os dados bióticos nas unidades de 

amostragem com os diferentes ecossistemas no rio 

Itabapoana. 

Sócio-economia 

Universidade Federal do Espírito Santo, 

Universidade Federal Fluminense -Niterói 

Universidade Federal de Viçosa 

Constituir um banco de dados sócio-econômicos; 

Elaborar um diagnóstico socio-econômico; 

Formular dois cenários de desenvolvimento para a 

região/bacia; 

Identificar demandas, elaborar programas e projetos 

e ministrar cursos de qualificação e requalificação 

profissional com vistas a melhorar o nível de 

emprego e de renda. 

Hidráulica, Hidrologia e Recursos hídricos 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Promover o diagnóstico hidrológico da Bacia do 

Itabapoana a partir de informações sobre a 

fluviometria e a pluviometria da região.   

Educação em Saúde 

Universidade Federal Fluminense -Niterói 

Diagnosticar a realidade dos municípios em relação à 

Educação em Saúde; 

Avaliar periodicamente o Programa de Educação em 

Saúde. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Projeto Managé/UFF. 

 

 

Como proposta de atuação em longo prazo, o Projeto Managé tem no corpo da 

universidade a credibilidade e a segurança conferida aos seus parceiros.  

Normalmente, o processo de avaliação de qualidade de projetos no domínio das 

universidades pode ser efetuado através de dois meios de aferição: ou ela se dá através de 

difusão de trabalhos acadêmicos, em que ocorre sua apreciação por consultores e posterior 

publicação em revistas científicas, proporcionando assim o aval de qualidade ao projeto, ou  

por meio da viabilização de seu financiamento.  

Em entrevista realizada em nossas pesquisas primárias, o coordenador geral do Projeto 

Managé afirmou que, no caso do Managé, buscou-se o aval financeiro por meio de parceria 

com o Ministério do Meio Ambiente, ocorrendo assim o convencimento por parte de uma 

agência de fomento para a obtenção do financiamento inicial. Para ele, esta forma contrasta 

com outras do meio acadêmico, onde os projetos acadêmicos são apoiados através de linhas 

de financiamento de pesquisa através do CNPq
12

 ou através de edital de chamadas de projetos. 

                                                 
12

 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Fundação vinculada ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia, para o apoio à pesquisa brasileira. 
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O Projeto Managé nunca recebeu recursos destas fontes, seus recursos são negociados e 

articulados diretamente com as fontes financiadoras. Esta escolha se deu por uma opção dos 

coordenadores do Managé, sendo que em nada atrapalharia o desenvolvimento do projeto 

caso optasse por linhas de financiamento de pesquisa através do CNPq ou outras fontes mais 

acadêmicas. 

O aval científico e político do Projeto Managé foi e é conquistado através de seis 

estratégias. 

Em primeiro lugar, pela própria concepção teórica em que foi realizada no âmbito da 

universidade. O fato de o projeto ter sua metodologia desenvolvida por professores da 

universidade lhe confere credibilidade.  

Em segundo lugar pela institucionalização do projeto, ao ser submetido e aprovado em 

Conselho Universitário, maior instância de decisão da universidade. O Projeto Managé nunca 

esteve subordinado a um departamento acadêmico, o que possibilitou a sua institucionalização 

dentro da universidade e o reconhecimento perante a sociedade acadêmica.  

Em terceiro, por artigos publicados e apresentações em congressos científicos sobre o 

Projeto Managé. Durante os 10 anos de existência do Projeto, os profissionais a ele ligado 

produziram e publicaram trabalhos para congressos acadêmicos científicos nacionais e 

internacionais. Tais trabalhos não podem ser aqui quantificados e qualificados devido a não 

existência de uma catalogação dos mesmos, o que nos impede de avaliar o grau de aval 

científico do Projeto de forma criteriosa. 

Em quarto lugar, pelas teses e dissertações escritas sobre o projeto por alunos de 

graduação e pós-graduação envolvidos diretamente no projeto sobre temas a ele relacionados. 

Da mesma forma que os trabalhos anteriores, estes não foram catalogados pelo Projeto 

Managé, o que também é um obstáculo para a avaliação dos resultados científicos do Projeto. 

Em quinto, pelo fato do Projeto Managé ter sido escolhido pelo Ministério do Meio 

Ambiente, em 1997, entre as melhores experiências da Agenda 21.  

Por último, mas não menos importante, pelo fato do Projeto ter sido selecionado como 

“Boas Práticas em Governabilidade Local pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD”, no âmbito do Projeto RLA/02/M04 – “Feira Virtual para el 

Fortalecimento de la Governabilidad Local em América Latina”. O Projeto PNUD realizou a 

identificação e posterior seleção de experiências de êxito na área de Governabilidade Local 

com o intuito de promover a divulgação destas experiências em toda a América Latina. Foram 

identificados 121 projetos atuantes na área de governabilidade local em todo o território 

brasileiro e com base em variáveis como governabilidade, foco programático e efetividade, 
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dentre estes foram escolhidas as 10 melhores experiências, uma deles o Projeto Managé, que 

foi inclusive uma daquelas que melhor cumpriu os requisitos analisados. 

Com o intuito de unir instituições instaladas nos três Estados que englobam o projeto, 

foi instituído, na fase do diagnóstico, um grupo de estudos composto por profissionais das 

universidades de Viçosa, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, esta última através de 

professores do Departamento de Economia. Na visão acadêmica, o fato do Projeto Managé 

poder integrar várias universidades promove um enriquecimento do próprio projeto. Como o 

departamento de economia da Universidade Federal do Espírito Santo possui reconhecimento 

na área de economia regional, associou-se este fato ao fator político de ser uma demanda do 

governador do Espírito Santo na gestão 1995-1998 e do então Diretor de Desenvolvimento 

Regional e Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES no 

ano de 1998, originário da escola de economia da UFES.  Demonstra-se ser esse processo de 

articulação, fundamental para a continuidade e sustentabilidade do Programa de 

Desenvolvimento do Itabapoana. 

 

 

4.2  GOVERNOS ESTADUAIS 

 

 

O Projeto Managé envolve três estados e a participação de seus governos, bem como 

da União, é fundamental para que o programa tenha êxito. 

Como uma das premissas para atuação na região do Itabapoana, o Projeto foi 

apresentado aos estados envolvidos através de suas secretarias de meio ambiente. O Projeto 

foi aceito pelas secretarias estaduais, que iniciavam o processo de discussão da gestão dos 

Recursos Hídricos e da implantação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, concretizadas a 

partir da Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Esta aprovação foi reafirmada em seminário 

realizado em abril de 1997, com a participação de diversas instâncias participativas, com a 

presença de vice-governadores e secretários de estado. A aceitação foi verbal, não tendo sido 

firmado nenhum termo de compromisso ou outro instrumento legal com os governos 

estaduais. 

Analisando a relação dos estados com os municípios da bacia envolvidos em sua área 

de jurisdição, temos graus diferentes de importância da região alvo do projeto no contexto 

estadual. Como o Estado de Minas Gerais possui 853 municípios, poderíamos pensar que a 

importância relativa de quatro municípios periféricos no contexto estadual é baixa. Entretanto, 

analisando-os sob o ponto de vista do conceito bacia hidrográfica, estes ganham importância 

por se encontrarem em posição de cabeceira. Esta questão é reconhecida pelo Governo de 
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Minas a partir do momento em que o saneamento ambiental desses quatro municípios foi 

priorizado pela Companhia de Saneamento – COPASA e pela Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento. 

Para o Estado do Rio de Janeiro podemos considerar que os municípios envolvidos 

possuem importância relativa grande. Apesar de se tratar de um trabalho desenvolvido em 

apenas cinco municípios de um estado que possui ao todo noventa e dois, devemos considerar 

a grande importância política da região para o Estado, a sua posição estratégica devido a uma 

economia dinamizada pelo setor produtivo do petróleo e, no caso do município de Campos 

dos Goytacazes, se constituir no mais populoso do estado fora da região metropolitana. 

Em relação ao Estado do Espírito Santo, ocorre alta importância relativa, pois o 

Projeto Managé possui atuação em nove municípios do total de setenta e oito, ou seja, 

representa quase 12% dos municípios do Estado. Somado a este fator, devemos levar em 

consideração sua condição fronteiriça com o Estado do Rio de Janeiro e de ser uma das três 

áreas iniciais de colonização do Estado, região que durante muitos anos foi responsável pelo 

dinamismo econômico estadual e que atualmente passa por processo inverso. Aliado a este 

fator, o fato de em 2003 ter sido concretizada a descoberta de reservas petrolíferas na costa sul 

do Estado, proporcionando um incremento financeiro ao setor público, mais especificamente 

no município de Presidente Kennedy.  Esse município passou de uma receita proveniente dos 

royalties de petróleo de R$ 458.020,00 em 2000 para R$ 9.642.681,00 em 2004, o que 

representa uma arrecadação de R$ 1.002,57 per capita (Finanças dos Municípios Capixabas, 

2005). 

A participação governamental no Projeto Managé obteve melhores respostas no 

Espírito Santo, em função de vários fatores, dentre eles a participação de professores do 

Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo, o apoio do governo 

estadual a partir dos convênios firmados com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e com a 

Companhia Estadual de Saneamento do Espírito Santo – CESAN, e o apoio de vários 

parlamentares. O apoio destes se deu através de financiamento via emendas parlamentares ou 

através da apresentação de projetos de lei. Neste último, podemos citar o projeto de lei do 

Senado Federal – PLS 48/2001, apresentada por senador capixaba, que propõe a criação da 

Região Administrativa Integrada da Bacia do Rio Itabapoana e instituição do Programa 

Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Integrada da Bacia do Rio 

Itabapoana, ainda em tramitação. As respostas vieram também da participação constante do 

Projeto Managé e do Consórcio de Municípios da Bacia do Itabapoana no Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos daquele estado. 

Mas, considerando que os três estados não se reúnem para traçar uma política regional 
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comum específica para esta área de fronteira, podemos concluir que, no que diz respeito à 

questão do financiamento a programa de desenvolvimento regional, muito se perde diante das 

várias ações implementadas pelos estados que poderiam ser mais dinamizadas a partir de uma 

agenda regional comum.  

Para exemplificar esta análise, iremos utilizar o Programa Frutificar
13

 desenvolvido no 

Estado do Rio de Janeiro. O Programa visa a correção das desigualdades regionais dentro da 

sua unidade federativa, o aumento da produção e produtividade de frutas, permitindo o acesso 

a novas variedades e o aporte de modernas tecnologias, através de linha de crédito específica 

para financiamento de projetos de fruticultura irrigada. Tende a provocar desequilíbrio nas 

áreas territoriais fronteiriças dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, uma vez que 

oferece condições diferentes de produção de frutas no Estado do Rio de Janeiro, tornando o 

custo de produção mais competitivo que o produzido no Estado do Espírito Santo. Provoca 

assim, uma situação de desequilíbrio econômico nestas áreas que são separadas apenas pelo 

curso principal do rio. 

Se a agenda regional fosse única, poderia haver ações e articulações conjuntas para o 

desenvolvimento de setores produtivos como os da fruticultura, piscicultura e turismo, além 

de ter um tratamento especial para os impactos causados pelo incremento de recursos públicos 

advindos do recebimento de royalties. 

Como uma das grandes dificuldades enfrentadas pelo Projeto Managé, podemos citar o 

fato dos governos estaduais não terem assumido a gestão proposta pelo Projeto. Os governos 

estaduais aceitaram verbalmente a gestão proposta pelo Projeto Managé durante a sua 

participação no Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Mesorregião da Bacia do 

Itabapoana, mas nunca participaram efetivamente do processo desenvolvido na região.  

Em entrevista realizada em nossas pesquisas primárias, o coordenador do Managé 

afirmou que os estados não assumem a lógica regional quando esta ultrapassa os limites 

                                                 
13

 As  atividades do Programa são as seguintes: 1- Crédito Rural - crédito para investimento e custeio de lavouras 

de fruticultura, com recursos do FUNDES (Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social), financiados através 

do Banco do Brasil. 2- Comercialização / Sistema de Integração - Garantia de mercado ao fruticultor, 

possibilitando-lhe a comercialização de 50% da produção ou até 100% com as agroindústrias integradoras, 

dentro do interesse das partes. 3- Assistência Técnica e Pesquisa - assistência técnica realizada pelos técnicos das 

Prefeituras Municipais conveniadas com o Frutificar, Emater-Rio e Grupo Executivo do Frutificar. 4- Acesso à 

pesquisa como suporte para a identificação e estudo de problemas referentes à parte nutricional das plantas, 

irrigação e pragas e doenças das lavouras, fornecendo diagnósticos de laboratório e informações a respeito de 

suas possíveis causas e formas de controle agronomicamente viável. 5- Condomínios de Irrigantes - implantação 

de condomínios de irrigantes, quando possível, visando reduzir os custos operacionais dos projetos de irrigação. 

6- Meio Ambiente - o produtor rural deve conduzir suas atividades produtivas respeitando as legislações e 

normas ambientais vigentes. 7- Tributação - o governo do estado regulamentou a Lei nº 4.177, que isenta todos 

os produtos agrícolas da tributação do ICMS (Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços). 8- 

Associativismo e Cooperativismo - incentivo para que os beneficiários se organizem sob uma forma 

associativista ou cooperativista, com o intuito de que suas entidades possam atuar como integradoras 

responsáveis pela comercialização da produção de seus filiados.  

(http://www.seaapi.rj.gov.br/programas/frut_caracteristicas) pesquisado em 6/11/2005. 
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estaduais. Para eles, uma região tem que estar necessariamente condicionada aos seus limites . 

Isso inviabiliza qualquer proposta de gestão de bacia hidrográfica de rio federal. E se você 

atua em uma parte apenas de uma região, sem qualquer contato ou discussão com as outras 

partes, o paralelismo de ações sempre acontece. 

O Projeto Managé evidenciou a necessidade de planejamento regional e a falta de 

cooperação nas áreas de fronteira entre estados. 

Na região do Itabapoana podemos exemplificar a falta de cooperação a partir de 

políticas de competição de incentivos fiscais e da disputa pela instalação de uma refinaria de 

petróleo no ano de 2003. Vários estados disputaram a instalação de uma refinaria de petróleo, 

dentre eles os do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Este último chegou a liderar uma grande 

campanha com o tema: “O Petróleo é Nosso e a Refinaria também”. Podemos sugerir que se 

houvesse cooperação entre os estados, a proposta poderia ter sido conjunta e regional, 

direcionada para a região do Itabapoana, próxima à Bacia de Campos, que em 2005 responde 

por cerca de 80% de toda a produção nacional de petróleo e gás, uma ordem de 1,7 milhão de 

barris de petróleo. Em setembro de 2005, o governo brasileiro anunciou que a refinaria, a ser 

construída em parceria da Petrobrás com a estatal venezuelana Petróleos de Venezuela S.A. - 

PDVSA, será em Pernambuco.  

Outro projeto, também almejado pelos dois estados, é o da instalação de uma Unidade 

Petroquímica Integrada. A Petrobrás, através de acordo de intercâmbio de conhecimento 

tecnológico firmado recentemente com a empresa petrolífera estatal chinesa Sinopec 

confirmou, em outubro de 2005, a instalação da unidade no Estado do Rio de Janeiro, sem 

definir em qual município será instalada. Diante do impasse da localização, entre Itaguaí e 

Campos dos Goytacazes, Oliveira (2005) sugere que cabe ao Espírito Santo apoiar a escolha 

da localização no norte fluminense, por representar desenvolvimento para o sul capixaba, 

ganho efetivo para a indústria de plásticos de terceira geração, possível utilização do porto de 

Ubu, em Anchieta-ES e estímulo à construção da ferrovia sul-litorânea no Espírito Santo. 

Quando o autor propõe que o Espírito Santo deva apoiar uma ação que acontecerá no Estado 

do Rio de Janeiro, está reforçando a questão do planejamento conjunto entre estados para 

áreas de fronteira, proposto pelo Projeto Managé. Percebe-se, portanto, que se nos estados 

houvesse desde já a prática em desenvolver planejamento integrado nas áreas de fronteira, o 

projeto em questão já teria obtido melhores resultados no processo de gestão da região.  

A participação financeira dos estados junto ao Projeto Managé pode ser considerada 

irrisória, uma vez que não disponibilizaram recursos financeiros diretamente para o 

desenvolvimento das atividades de implantação do modelo gestor.  
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O financeiro contabilizado de R$ 119.518,00 (cento e dezenove mil e quinhentos e 

dezoito reais), refere-se à liberação de helicóptero em 1997 e 1998, pelos governos do 

Espírito Santo e Rio de Janeiro, para reconhecimento da bacia hidrográfica na fase de 

diagnóstico e de uma emenda parlamentar do Espírito Santo no ano de 2005 no valor de 

quarenta mil reais, para a realização de capacitação em recursos hídricos dos membros dos 

conselhos municipais de desenvolvimento sustentável dos municípios do Espírito Santo. 

Apesar de simpático à proposta do projeto, o governo do Espírito Santo não 

compartilha com o governo do Rio de Janeiro uma gestão em um território de fronteira, o 

mesmo acontecendo com relação ao governo de Minas Gerais. Percebe-se que tanto nos 

municípios quanto nos estados, o que prevalece é o local ao regional. O gestor público, 

mesmo com uma percepção de que compartilhar regionalmente é importante para o seu 

município ou estado, desenvolve um trabalho para dentro do ente federado que representa. 

 

 

4.3  MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA 

 

 

O Ministério do Meio Ambiente, segundo o decreto nº 4.755, de 20 de junho de 2003 

que estabelece sua estrutura regimental, tem como áreas de competência: a política nacional 

do meio ambiente e dos recursos hídricos; a política de preservação, conservação e utilização 

sustentável de ecossistemas, e biodiversidade e florestas; a proposição de estratégias, 

mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o 

uso sustentável dos recursos naturais; as políticas para a integração do meio ambiente e 

produção; as políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; e o zoneamento 

ecológico-econômico. 

O Ministério desenvolve suas atribuições por intermédio de suas secretarias: 1- 

Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos; 2- Biodiversidade e Florestas 

(Departamento do Patrimônio Genético); 3- Recursos Hídricos; 4- Políticas para o 

Desenvolvimento Sustentável; e 5- Coordenação da Amazônia; e órgãos colegiados 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; Conselho Nacional da Amazônia 

Legal – CONAMAZ, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselho Deliberativo do 

Fundo Nacional do Meio Ambiente, e  Conselho de Gestão do Patrimônio Genético) e de suas 

autarquias (Agência Nacional de Águas – ANA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro – JBRJ, e a empresa pública Companhia de Desenvolvimento de Barcarena –

 CODEBAR). 
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No caso do Projeto Managé, o interlocutor direto foi a Secretaria Nacional de 

Recursos Hídricos, e os indiretos foram o IBAMA, através do Parque Nacional do Caparaó, 

situado na Bacia Hidrográfica do Itabapoana, a Agência Nacional das Águas – ANA, e o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos.  

No que tange à estratégia de articulação, o Projeto Managé e o Consórcio do 

Itabapoana sempre estiveram presentes nas discussões do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos e em suas câmaras técnicas, tendo participado da Câmara Técnica de Assuntos 

Legais e Institucionais - CTIL e da Câmara Técnica de Análise de Projetos - CTAP. 

A Secretaria de Recursos Hídricos, criada em 1995, teve suas atribuições redefinidas 

pelo Decreto nº 4.755 de 20 de junho de 2003, mencionadas as competências da Secretaria em 

seu artigo 11º. 

 

 

Art. 11. À Secretaria de Recursos Hídricos compete propor a formulação da 

Política Nacional dos Recursos Hídricos, bem como acompanhar e monitorar 

sua implementação, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e da 

Lei nº 9.984, de 17 de julho de 200, e em especial: 

I – monitorar o funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; 

II – promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 

ambiental; 

III – coordenar a elaboração e auxiliar no acompanhamento da 

implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos; 

IV – promover a cooperação técnica e científica relacionada com a Política 

Nacional de Recursos Hídricos; 

V – promover, em articulação com órgãos e entidades estaduais, federais e 

internacionais, os estudos técnicos relacionados aos recursos hídricos e 

propor o encaminhamento de soluções; e 

VI – coordenar, em sua esfera de competência, a elaboração de planos, 

programas e projetos nacionais, referentes a águas subterrâneas, e monitorar 

o desenvolvimento de suas ações, dentro do principio da gestão integrada 

dos recursos hídricos. 

Parágrafo único. À Secretaria de Recursos Hídricos compete, ainda, exercer 

a função de secretaria-executiva do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos. À Secretaria de Recursos Hídricos compete, ainda, exercer a 

função de secretaria-executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

 

 

Parte do financiamento do Projeto Managé resultou do aporte de recursos pelo 

Ministério do Meio Ambiente – MMA, para a Universidade Federal Fluminense para a fase 

de diagnóstico, através da Secretaria de Recursos Hídricos em 1996.  

Um obstáculo para a participação do Ministério do Meio Ambiente foi o conflito em 

relação à decisão pela coordenação do Projeto Managé de não se formar o Comitê de Bacia 

num primeiro momento. A diretriz do Ministério do Meio Ambienta era de fomentar a 

formação de comitês desde o início. O fato de no Itabapoana este procedimento só ser 
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contemplado a posterior, gerou várias discussões e cobranças a favor da formação do Comitê. 

Mas tal obstáculo foi superado pelo fato de o Ministério do Meio Ambiente entender a 

estratégia de organização da sociedade como um todo e assinar o convênio com a 

Universidade Federal Fluminense na implantação do Programa de Desenvolvimento, sem 

atrelá-lo à formação do Comitê.  

Em nossas pesquisas primárias, o coordenador do Managé informou que a secretária 

executiva do Ministério do Meio Ambiente, na época da assinatura do convênio entre o 

Ministério e a UFF (1996), expressou o entendimento de que as questões regionais são 

resolvidas apenas através de um amplo programa de articulação, posição política fundamental 

para o início dos trabalhos do Managé, e no processo do primeiro financiamento do Projeto 

Managé. 

Pode-se considerar que o financiamento do Ministério do Meio Ambiente ao Projeto  

foi um dos mais importantes, pois possibilitou o inicio dos trabalhos, a montagem da infra-

estrutura para logística e a realização do diagnóstico da bacia do rio Itabapoana. 

Após este financiamento, o Ministério do Meio Ambiente não teve mais participação 

direta junto ao Projeto Managé. Em nossas pesquisas primárias, o coordenador do Managé 

informou que a parceria cessou por dois motivos. O primeiro deles, a mudança dos 

interlocutores do ministério junto ao projeto Managé, por ocasião da mudança de equipe de 

governo. Como a maioria das interlocuções se dá mais no nível pessoal que no institucional, 

os processos negociados em um período governamental podem não ter continuidade em outro. 

A segunda é que no início do Projeto Managé, a Secretaria de Recursos Hídricos tinha poder e 

recursos financeiros para aplicar em projetos ligados a recursos hídricos. Com a criação da 

Agência Nacional de Águas em 2.000, a secretaria teve seu papel redefinido. A competência 

da secretaria passou da função de implementar para a de formular, acompanhar e monitorar as 

ações ligadas à política de recursos hídricos, passando assim por um processo de 

esvaziamento político e financeiro.  

A Agência Nacional de Águas, entidade federal de implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, possui autonomia administrativa e financeira e é vinculada ao Ministério 

do Meio Ambiente. Dentre outras atribuições, cabe à ANA estimular e apoiar as iniciativas 

voltadas para a criação de Comitês de Bacia Hidrográfica de rios federais. Neste contexto, 

encontra-se em fase de negociação uma parceria entre a ANA e o Projeto Managé. O objetivo 

deste novo convênio será a implantação do Programa de Gestão de Recursos Hídricos para a 

Bacia do rio Itabapoana. Este programa deverá incluir a criação do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do rio Itabapoana, a instalação da Agência de Águas do Itabapoana, o sistema de 
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cobrança e plano de recursos hídricos da bacia. Mesmo ainda não tendo sido concretizada esta 

parceria, encontra-se em processo de formulação o projeto de alerta contra enchentes a ser 

implantado na Bacia do Itabapoana. 

 

 

 

4.4  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI 

 

 

O Ministério da Integração Nacional foi criado em agosto de 1999, originário da 

Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento, com o 

objetivo de desenvolver o processo de planejamento regional como base de sustentação da 

integração nacional. Segundo Vieira (2002), possui como atribuições a formulação e 

condução de políticas de integração e de desenvolvimento das regiões em bases sustentáveis, 

de planos e programas regionais de desenvolvimento e o estabelecimento de estratégias de 

integração das economias regionais.  

Um dos programas contemplados por este ministério para a promoção do 

desenvolvimento regional é o Programa de Mesorregiões Diferenciadas, que prevê a aplicação 

de um modelo de gestão mesorregional que recorre a diversos instrumentos. Dentre eles, a 

criação de um fórum mesorregional como meio de articulação institucional, entre as diversas 

esferas de governo e da sociedade civil organizada. Este fórum tem como meta identificar, 

discutir e encaminhar propostas de ação e linhas indicativas, para um plano de 

desenvolvimento integrado. Além disso, propõe apoiar a realização de um planejamento 

estratégico, de forma participativa, envolvendo as instituições públicas e privadas, 

organizações da sociedade civil, inclusive na operacionalização de capacitação dos recursos 

humanos locais. Propõe também apoiar a mobilização da comunidade, através do incentivo ao 

associativismo e ao cooperativismo, contribuindo para o fortalecimento de atividades 

sustentáveis, geradoras de emprego e renda, fortalecendo cadeias produtivas potenciais. 

O Ministério da Integração Nacional entende como Mesorregiões Diferenciadas 

espaços geo-econômico, social e ambiental, correspondendo a sub-regiões com identidade 

própria, de confluência entre dois ou mais estados, ou de fronteira com países vizinhos, com 

graves carências sócio-econômicas e institucionais. Estes espaços territoriais são, em geral, 

desprovidos de dinamismo econômico e, freqüentemente, necessitam de incentivos para o 

desenvolvimento de atividades produtivas estratégicas, objetivando uma cooperação 

intermunicipal e federativa (Vieira, 2002). 

A definição de quais territórios brasileiros seriam alvos da implantação da política de 
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mesorregiões diferenciadas, se deu a partir da identificação de treze espaços (Tab.10) 

baseados nos aspectos enumerados acima. A mesorregião do Itabapoana foi a única com o 

recorte de bacia hidrográfica. 

Segundo o Ministério da Integração Nacional (2003), como na região do Itabapoana já 

havia uma organização coletiva e uma ação desenvolvida por entes reconhecidos pela e na 

região, o trabalho do ministério foi feito no sentido de criar uma convergência das ações e de 

negociação com o Projeto Managé.  

 

Tabela 10. Mesorregiões Diferenciadas 

Mesorregião UF Quantidade 
municípios 

Extensão 
(km²) 

População 
1998 

Alto Solimões AM 9 214.217,8 186.442 

Vale do Rio Acre AC/AM 13 103.052,7 380.635 

Bico do Papagaio TO/PA/MA 76 125.277,9 1.333.790 

Chapada das Mangabeiras MA/PI/BA/TO 58 237.598,2 639.984 

Chapada do Araripe CE/PE/PI 88 71.671,1 1.409.417 

Zona da Mata Canavieira PB/RN/PE/AL/SE 220 44.981,1 9.738.079 

Xingo AL/BA/PE/SE 79 68.354,6 1.238.643 

Vale do Jequitinhonha/Mucuri MG/BA/ES 101 105.978,0 1.836.206 

Vale do Ribeira/Guaraqueçaba SP/PR 38 19.275,0 612.501 

Alto Uruguai PR/SC/RS 415 139.282,5 4.044.764 

Região de Águas Emendadas MG/GO 76 191.067,1 1.694.576 

Bacia do Itabapoana ES/MG/RJ 18 10.059,4 629.991 
Metade Sul RS RS 103 151.927,7 2.552.572 

Total  1.294 1.182.743,1 26.297.600 

Fonte: Ministério da Integração Nacional, 1999. 

 

 

Com a mudança de governo em 2002, foi instituída no Ministério da Integração 

Nacional a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Sob esta nova ótica o Programa 

de Mesorregiões Diferenciadas passa a ser chamado de Programa de Promoção da 

Sustentabililidade dos Espaços Sub-Regionais – PROMESO, não alterando a sua essência e a 

atuação nas mesorregiões. 

Para o Ministério da Integração, o programa de mesorregiões tem como foco a gestão 

de um processo de desenvolvimento amparado no estímulo ao potencial endógeno e às 

especificidades econômicas, sociais e culturais de determinada abrangência espacial. Por isso, 

o processo tem início na organização social, que deve ser institucionalizada e consolidada em 

instâncias legítimas de articulação e integração dos atores locais, tanto governamentais quanto 

não-governamentais (fóruns, agências, conselhos, consórcios, etc), e na criação de um sistema 

apropriado de organização e disseminação de informações. Estes atores seriam responsáveis 

pela identificação, priorização e encaminhamento das demandas locais, cujo atendimento dar-

se-ia por meio de projetos produtivos, que conteriam as análises de viabilidade e permitiriam 
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uso intensivo dos recursos locais, além de projetos sociais voltados ao atendimento a grupos 

sociais excluídos.  

Foi nesta ótica de programa de desenvolvimento regional, que o Ministério, sabendo 

da atuação de uma equipe da Universidade Federal Fluminense na região, entrou em contato 

com a coordenação do Projeto Managé em 1999. A partir deste momento, o Ministério passou 

a apoiar financeiramente o Managé, com o objetivo de implantar os Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Sustentável e para a formação do Fórum do Itabapoana.  

No âmbito do Consórcio de Municípios, o Ministério apóia projetos ligados a arranjos 

produtivos locais, que apresentam potencial significativo em termos de fortalecimento da base 

econômica e geração de trabalho, emprego e renda. Os arranjos produtivos apoiados são os de 

fruticultura, piscicultura e turismo, sempre tendo como foco a capacitação de atores 

mesorregionais, assim como o associativismo e o cooperativismo, sempre visando o 

fortalecimento dos agentes produtivos locais com viabilidade de inserção em cadeias 

produtivas, além de potencializar a organização social para o desenvolvimento sustentável. 

Segundo relatórios do Ministério da Integração Nacional, o foco da estratégia de 

atuação do Programa Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Mesorregião da Bacia do 

Itabapoana foi organizado através da junção de esforços com o Projeto Managé no sentido de 

criar uma convergência de ações, utilizando-se para isso das cinco ações do programa de 

mesorregiões diferenciadas e de um trabalho de negociação com os atores locais de atuação 

mais expressiva. As cinco ações: criação do Fórum; planejamento estratégico; mobilização da 

comunidade; ocupação ordenada do espaço territorial; e promoção da integração institucional, 

estavam presentes nos objetivos do Managé no item de promoção do desenvolvimento 

regional sustentável. 

O Fórum do Itabapoana foi instalado em 25 de abril de 2003, em reunião no município 

de Campos dos Goytacazes-RJ. Com o objetivo de integrar os estados, as reuniões do Fórum 

são realizadas em municípios da bacia e nas capitais dos estados envolvidos. Os principais 

assuntos debatidos nas reuniões do Fórum, segundo leitura das atas, foram: programa de 

saneamento ambiental; geração de trabalho e renda; educação ambiental; plano de 

qualificação; projeto de fruticultura; implementação do Consórcio de Segurança Alimentar e 

Desenvolvimento do Itabapoana, no âmbito do Programa Fome Zero do Ministério do 

Desenvolvimento Social; discussão sobre outras formas de financiamento dos municípios a 

serem aplicados em desenvolvimento sustentável, tais como FPM, royalties, fundos regionais, 

etc, com base em indicadores qualitativos.  

O Fórum não definiu um plano de ação, mas sim algumas diretrizes, como a questão 

do saneamento básico da bacia; a consolidação das cadeias produtivas do turismo, 
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piscicultura, fruticultura e do petróleo, incentivando e organizando o associativismo. Para 

viabilizar estas diretrizes, em 2001 foram firmados convênios com o Consórcio dos 

Municípios da Bacia do Itabapoana que envolveram recursos no valor de R$ 613.900,00 

(seiscentos e treze mil e novecentos reais), divididos em quatro convênios, conforme descritos 

no quadro abaixo.  

 

Quadro 5. Convênios Ministério da Integração e Consórcio do Itabapoana  

Valores correntes 

Convênio Nº Objeto Valor em R$ 

MI/SPRI 212/2001 Incentivo à  criação e/ou revitalização do cooperativismo 

e associativismo. 

109.000,00 

MI/SPRI 213/2001 Incremento do Turismo a partir da elaboração de um 

Plano Diretor e da Organização dos segmentos turísticos 

em cooperativas e associações.  

240.900,00 

MI/SPRI 214/2001 Desenvolvimento e Incremento do setor da Fruticultura 

através da Capacitação e Organização dos agricultores 

para o cultivo da banana, maracujá, goiaba e abacaxi. 

142.000,00 

MI/SPRI 215/2001 Fomento à piscicultura com vistas à diversificação 

econômica e à geração de trabalho e renda, por meio do 

incremento de iniciativas associativas e da melhoria da 

capacitação dos trabalhadores e produtores rurais. 

122.000,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Consórcio de Municípios da Bacia do Rio 

Itabapoana. 

 

 

Apesar de divididos em quatro convênios, tratou-se de um único projeto para a Bacia 

do Itabapoana com vistas a atender a promoção de incremento das três cadeias produtivas 

através de formas coletivas de trabalho.  

As ações pertinentes aos convênios foram realizadas em todos os municípios, 

respeitando a vocação de cada um, muitas vezes integrando pessoas de diversos municípios 

em um mesmo local e curso.  

O ministério firmou convênio diretamente com o Consórcio do Itabapoana e 

promoveu o reconhecimento do consórcio. Por se tratar de uma instituição colegiada, as ações 

do consórcio sempre estiveram pautadas por discussões entre os parceiros e com o 

reconhecimento do território como um todo. Desta forma, os recursos puderam ser bem mais 

utilizados em toda a Bacia, uma vez que para o Consórcio não existe o limitador provocado 

pela questão da federação, ou seja, o profissional que desenvolve o trabalho em municípios do 

Estado do Espírito Santo será o mesmo que desenvolve em municípios do Estado do Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, além de estar sob a coordenação de uma mesma instituição. 

Como resultados obtidos com esta intervenção, podemos citar a identificação e 

cadastramento de associações e cooperativas existentes no Itabapoana, que em 2002 contava 

com cerca de 300 organizações, sendo 23 cooperativas, 114 associações de produtores e 163 
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associações de moradores. Também foram importantes a realização de reuniões e assessoria 

às associações. Foram realizados diversos cursos visando o fortalecimento das organizações 

em diferentes aspectos, a saber: político, relações humanas, aspectos formais e burocráticos da 

implantação, formação de preços, custos da produção, entre outros. Como apoio ao 

desenvolvimento do turismo e da fruticultura foram realizados cursos para agroindústria de 

frutas e alimentos em geral, artesanato e resgate do folclore (Consórcio, 2004). Entre 

atividades de capacitação, reuniões, visitas técnicas e seminários, foram formadas cerca de 

2.000 pessoas. Também se destaca a criação de uma associação regional de artesanato que 

vende para todo o Brasil; a implantação de unidades de produção de morango, goiaba e 

banana; a implantação núcleos de fibras de bananeira; e o centro de informação turística.  

Além dos convênios celebrados com a Universidade Federal Fluminense (R$ 

208.632,00) e com o Consórcio do Itabapoana (R$ 750.696,00), o Ministério da Integração 

investiu na região do Itabapoana, diretamente ou por intermédio das secretarias estaduais de 

agricultura, o valor de R$ 1.284.138,00, totalizando um investimento no valor de R$ 

2.243.466,00, valores corrigidos pelo IPCA de 2004, conforme pode ser observado na tabela 

abaixo.  

 

Tabela 11. Investimentos do Ministério da Integração Nacional na Mesorregião do Itabapoana  - 2002 

– 2004 

Valores atualizados pelo IPCA 2004 

Projeto Ano Conveniado Valor R$ 

Estudos e Pesquisas visando a Geração do 

Emprego e da Renda 

1999 UFF 76.016 

Mesorregião do Itabapoana – Implantação 

do Fórum e Conselhos 

2001 UFF 132.616 

Desenvolvimento do Associativismo e 

Cooperativismo através de ações nas áreas 

de turismo, fruticultura e piscicultura 

2002 Consórcio do Itabapoana 750.696 

PRONAGER
1
 Divino de São Lourenço 2003 Iattermund

2
 85.278 

PRONAGER Bom Jesus do Itabapoana 2005 SENAR/RJ
3
 99.430 

PRONAGER São Francisco do 

Itabapoana 

2005 SENAR/RJ 99.430 

Fruticultura no Itabapoana 2004 INCAPER/ES
4
 1.000.000 

TOTAL   2.243.466 

Notas: 1 Programa Organização Produtiva de Comunidades Pobres implantado no âmbito do MI. 

            2 Instituto de Apoio Técnico aos Países do Terceiro Mundo. 

            3  Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 

  4 Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Ministério da Integração Nacional. 
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Podemos apreender a partir dos dados constantes na tabela 12, que a mesorregião do 

Itabapoana foi bem contemplada com recursos do ministério, representando 16,12% dos 

valores investidos em 2002  nas  mesorregiões,  o que representou um investimento de  R$ 

1,13 por habitante. Comparando com as demais mesorregiões, o Itabapoana foi o segundo a 

receber mais recursos de forma absoluta e por habitante. 

 

Tabela 12 – Comparativo de Investimentos Financeiros nas Mesorregiões - 2002 

Valores correntes 

 
Mesorregião 

 
Nº 

Munic 

 
População 

1998 

 
Investimentos 

R$ 

R$ por 
habitantes 

% 

 
Total 

% 

Alto Solimões 9 186.442 238.783,00 1,28 5,39 

Vale do Rio Acre 13 380.635 114.805,00 0,30 2,59 

Bico do Papagaio 76 1.333.790 149.065,00 0,11 3,37 

Chapada das Mangabeiras 58 639.984 143.905,00 0,22 3,25 

Chapada do Araripe 88 1.409.417 199.671,18 0,14 4,51 

Zona da Mata Canavieira 220 9.738.079 - - - 

Xingo 79 1.238.643 173.000,00 0,14 3,91 

Vale do Jequitinhonha/Mucuri 101 1.836.206 343.838,00 0,19 7,76 

Vale do Ribeira/Guaraqueçaba 38 612.501 476.197,00 0,78 10,75 

Grande Fronteira do Mercosul 415 4.044.764 648.818,00 0,16 14,65 

Região de Águas Emendadas 76 1.694.576 283.237,00 0,17 6,40 

Bacia do Itabapoana 18 629.991 713.900,00 1,13 16,12 

Metade Sul RS 103 2.552.572 942.900,00 0,37 21,29 

Total 1.294 26.297.600 4.428.119,18 - 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados contidos no Relatório de Gestão Ministério da Integração 2002 

 

 

Vários fatores podem ser apontados para o bom desempenho de investimentos 

alocados no Itabapoana. Um dos principais é o fato da região ser alvo de um programa de 

desenvolvimento regional desde 1997, o que proporciona um amadurecimento das instituições 

envolvidas; a existência de um diagnóstico, que permitiu a alocação imediata de recursos para 

contemplar ações em cadeias produtivas; e a similaridade dos modelos propostos, ou seja, 

tanto o modelo do Managé quanto do Ministério prevê a gestão de um processo de 

desenvolvimento amparado no estímulo ao potencial endógeno e especificidades econômicas, 

sociais e culturais de determinada abrangência espacial. O processo tem início na organização 

social, que deve ser institucionalizada e consolidada em instâncias legítimas de articulação e 



 

 

71 

integração dos atores locais, tanto governamentais quanto não-governamentais (Ministério, 

1999). 

 

 

 

4.5  SEBRAE 

 

 

O SEBRAE teve sua origem na década de 60 quando o então Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), atual Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES),  instituiu o Programa de Financiamento à Pequena e Média 

Empresa (FIPEME).  

Em 1972, as empresas industriais de médio e pequeno porte passavam por problemas 

de caráter econômico, financeiro, gerencial, de falta de capacidade empresarial e de 

tecnologia incipiente. Neste contexto, após avaliação da ação do financiamento para pequenas 

e médias empresas, efetuada por técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico, chegou-se à conclusão de que “este programa levou as pequenas e médias 

empresas industriais a uma assistência financeira altamente expressiva, no entanto, nem 

sempre satisfatória, algumas vezes por falhas do FIPEME, do BNDE ou de seus agentes 

estaduais” (histórico, www.sebraerj.com.br). Em 17 de julho de 1972, após a realização do II 

Congresso das Classes Produtoras, em que se discutiu o processo de desenvolvimento do 

Brasil, e por iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e do Ministério do 

Planejamento, foi criado o Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena Empresa -

CEBRAE, objetivando assistência gerencial às pequenas e médias empresas. 

Em discurso proferido na ocasião da instalação do CEBRAE, o ministro do 

Planejamento da gestão 1969-1974, salientou que a instituição CEBRAE era uma instituição: 

 

 

... extremamente flexível, com toda a capacidade de adaptação às 

peculiaridades de cada região, em nível de região-estado, e assim se definirá. 

O ato de constituição do Centro, órgão de âmbito nacional, para promover o 

programa, tem caráter aberto, isto é, torna possível a adesão de entidades a 

nível nacional e a nível estadual, ilimitadamente. Afora o apoio técnico e o 

sentido de promoção geral, o Centro poderá proporcionar ainda cooperação 

financeira. Ao BNDE, com esse intuito, já está sendo alocada, no primeiro 

ano de operação do programa, a importância de trinta milhões de cruzeiros ... 

(www.sebrae.com.br) .     

 

 

Além deste recurso financeiro público, o Cebrae foi criado com um Conselho 

Deliberativo formado pela Financiadora de Estudos e Projetos S.A. - FINEP, pela Associação 
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dos Bancos de Desenvolvimento - ABDE e pelo próprio BNDE, iniciando a sua atuação 

através do credenciamento de várias entidades estaduais já existentes. Por exemplo: o IDEIES 

– Instituto para o Desenvolvimento da Indústria do Espírito Santo e o Centro de Assistência 

Gerencial de Minas Gerais. Dois anos depois, em 1974, o Sistema Cebrae contava com 230 

colaboradores presentes em 19 estados.  

Priorizando o foco de atuação nas pequenas e médias empresas, a instituição atuou de 

acordo com a característica de cada período administrativo, conforme demonstrado no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 6. Síntese histórica da origem e atuação do CEBRAE/SEBRAE. 

 Ano Atuação 

1951/1960 Em decorrência do ritmo de desenvolvimento que ocorria no Brasil, foi criado o 

Grupo de Trabalho para estudar os problemas e propor soluções para as pequenas e 

médias empresas. 

1960 Criação do Grupo Executivo de Assistência a Médias e pequenas Empresas – 

GEAMPE (Decreto nº 48.738 de 4/08/1960) que destinava a elaborar o plano de 

amparo à média e pequena empresa industrial. 

1964 Criação do Programa de Financiamento a Pequena e Média Empresa - FIPEME, 

instrumento do setor público para auxiliar e financiar o empresariado de pequeno e 

médio porte. Criado por solicitação do Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID ao BNDE, visando tutelar a aplicação dos recursos por ele repassados e 

destinados às pequenas e médias empresas. 

Os recursos do FIPEME eram provenientes do convênio com o BID (23/12/1964) e 

do Kreditanstalt Für Wiederaulbou (Instituto de Crédito para a reconstrução), da 

República Federal da Alemanha (31/08/1965).   

Criação do Fundo de Desenvolvimento da Produtividade - FUNDEPRO para auxiliar 

no desenvolvimento da produtividade das pequenas e médias empresas. 

1972 Criação do Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa, o 

CEBRAE, sociedade civil, sem fins lucrativos. Sociedade criada com a participação 

do BNDE, da FINEP e da ABDE. 

1977 Programas específicos para as pequenas e médias empresas. 

1979 Formação de 1.200 consultores para as micro, pequenas e médias empresas. 

Incentivo na área de tecnologia, de crédito e de mercado. 

1982 Atuação política junto às micro, pequenas e médias empresas através da criação de 

associações de empresários, visando reivindicar junto ao governo uma maior atenção 

para os problemas das empresas. O CEBRAE funcionava como canal de ligação entre 

as empresas e os demais órgãos governamentais.  

Inicio de trabalhos baseados em diagnósticos integrados, como o Diagnóstico 

Integrado do Setor Comercial. 

Iniciam-se os primeiros programas de desenvolvimento regional no âmbito do 

CEBRAE. 

Atuação em pesquisas para elaboração de diagnósticos setoriais para fundamentar a 

ação dos Estados. 
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Quadro 6. Síntese histórica da origem e atuação do CEBRAE/SEBRAE. 

(conclusão) 

 Ano Atuação 

 

1985 a 

1990 

 

Desestruturação institucional provocada pela desvinculação do CEBRAE do 

Ministério do Planejamento para o Ministério da Industria e Comércio. Tal mudança 

acarretou uma instabilidade orçamentária, demissão de 110 profissionais, ou seja, 

40% do seu pessoal. 

1990 Em 9 de outubro de 1990, pelo decreto 99.570, foi promovida a desvinculação do 

CEBRAE da administração pública, transformando-o em serviço social autônomo, 

passando a denominação de Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados contidos no site www.sebrae.com.br, pesquisado em 22/08/2005. 

 

 

Como o SEBRAE teve sua origem nos órgãos de fomento e com uma forte orientação 

desenvolvimentista governamental, podemos ter esta característica marcada fortemente no 

estatuto de formação, conforme descrito: 

 

Quanto a sua finalidade: 

1- Assistência para prestação de serviços de organização empresarial em 

todos os seus aspectos, notadamente, o tecnológico, econômico, financeiro e 

administrativo; 

2- Assistência para formação, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal 

técnico-administrativo e de dirigentes de empresas; 

3- Assistência para realização de pesquisas, no campo das Ciências Sociais e 

outros, relacionadas com a organização e as atividades das empresas; 

4- Implantação de um sistema brasileiro de assistência à pequena e média 

empresa. 

Quanto à vocação e objetivos estratégicos: 

1- Captar e aplicar recursos financeiros, humanos, técnicos e materiais 

necessários à assistência gerencial à pequena e média empresa; 

2- Credenciar as entidades executoras; 

3- Coordenar as suas atividades, por meio de convênios, ajustes ou 

contratos, com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

4- Contratar empréstimos no País e no exterior; 

5- Fazer doações e conceder subvenções; 

6- Adotar quaisquer outras medidas, compatíveis com as finalidades da 

instituição.  

Quanto aos recursos institucionais, podiam originar-se de: 

1- Contribuições e doações de entidades públicas e privadas; 

2- Dotações orçamentárias que lhe sejam destinadas por pessoas jurídicas de 

direito público; 

3- Financiamento de instituições financeiras ou outras entidades; 

4- Incentivos fiscais porventura criados pela União Federal, pelos Estados 

ou pelos Municípios; 

5- Quaisquer outras fontes.  

Parágrafo único - os recursos do CEBRAE podiam ser utilizados para suprir 

o custeio da própria entidade, bem como demais despesas correntes e 

despesas de capital. (www.sebrae.com.br/histórico) 
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O Conselho Deliberativo é composto pelos seguintes representantes: 

• Associação Brasileira dos Centros de Apoio às Pequenas e Médias Empresas; 

• Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Industriais; 

• Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos de 

Tecnologias Avançadas; 

• Confederação das Associações Comerciais do Brasil; 

• Confederação Nacional da Agricultura; 

• Confederação Nacional do Comércio; 

• Confederação Nacional da Indústria; 

• Secretaria Nacional de Economia do Ministério da Economia, Fazenda e 

Planejamento; 

• Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento; 

• Banco do Brasil S.A.;  

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; 

• Caixa Econômica Federal; 

• Financiadora de Estudos e Projetos. 

 

Em seu Plano Estratégico de 1999, o SEBRAE propõe “ser um instrumento 

efetivamente transformador da realidade brasileira, ajudando a instalar um ambiente favorável 

ao florescimento sustentável dos pequenos negócios, com o que terá contribuído para um 

Brasil mais justo”. (SEBRAE: Direcionamento Estratégico 1999 - 2000). 

Toda a descrição histórica aqui mencionada teve como objetivo subsidiar a avaliação 

da parceria do Projeto Managé com o SEBRAE. 

Como o SEBRAE tem o foco de atuação nas pequenas e médias empresas, ele propõe 

a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento das ações inerentes ao seu público 

alvo. Considera que, trabalhando o desenvolvimento como um todo, as empresas poderão 

prosperar. 

Para o SEBRAE: 

 

O Projeto MANAGÉ ao buscar no planejamento local e regional o elemento 

norteador de suas ações e ao propor a gestão participativa, visando atender às 

demandas da própria comunidade, estava em consonância com o processo de 

reinvenção do SEBRAE, que resultou na indicação de um novo objetivo 

institucional, que traduz em novas estratégias, dentre as quais, aquela que 

reconhece, na evolução sustentável dos pequenos negócios, o caminho mais 

viável para a diminuição das desigualdades, para a erradicação da pobreza e 

para a conquista de condições dignas de vida e de bem-estar para toda a 

população brasileira. (www.sebrae.com.br/unidade de desenvolvimento 

local). 
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O SEBRAE apóia através de sua Unidade de Desenvolvimento Local três projetos no 

território nacional: o Managé, o Xingó e o Zona da Mata Nordestina. Todos estes têm por 

objetivo a promoção do desenvolvimento econômico e social (www.sebrae.com.br). O projeto 

Xingó foi implementado na área de influência das usinas hidrelétricas de Xingó, Paulo 

Afonso e Itaparica. Desenvolve ações multidisciplinares em atividades agropastoris, de 

aqüicultura, recursos hídricos, educação, turismo, hotelaria e gestão ambiental. A área de 

abrangência é de 40 mil quilômetros quadrados do semi-árido nordestino, envolvendo a 

população de 29 municípios dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. O projeto 

Zona da Mata tem o objetivo de realizar programas integrados e sustentáveis de 

desenvolvimento para melhorar as condições de vida da população da Zona da Mata 

Nordestina. Estimula o empreendedorismo e a cooperação entre os agentes produtivos em 

uma área de concentração da atividade sucroalcooleira, distribuída entre os estados do Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 

Não foi possível, no âmbito deste estudo, estabelecer o montante de recursos 

financeiros, alocados pelo SEBRAE, nos projetos Xingó e Zona da Mata. Em pesquisa 

realizada junto ao SEBRAE, foram informados apenas os valores alocados no Projeto 

Managé. 

Como toda parceria articulada pelo Projeto Managé, a do Sebrae também passou por 

processo de preparação, levando 15 meses até a sua efetivação, sendo a assinatura do 

convênio em dezembro de 2001 e o lançamento oficial, em março de 2002. Segundo relatório 

interno do Managé, isto demonstra “o alto grau de complexidade e seriedade com que tal 

cooperação foi tratada por todos os integrantes da equipe de articulação e planejamento, 

formada pelas duas instituições” (Managé, 2003). 

O processo de articulação entre o Projeto Managé e o SEBRAE deu-se a partir de uma 

iniciativa do presidente do SEBRAE Nacional, gestão 1999-2002. O presidente do SEBRAE 

conhecia o Managé, por ter sido secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, 

período 1997-1998. Neste período, o coordenador do Projeto Managé realizou uma visita, a 

convite do Ministério do Meio Ambiente, ao Xingó para avaliação do projeto de 

desenvolvimento em implantação. Quando assumiu a presidência do SEBRAE Nacional, 

solicitou à diretora do SEBRAE RJ, que entrasse em contato com a coordenação do Managé, 

a fim de iniciar uma articulação entre o SEBRAE Nacional, as unidades do SEBRAE nos três 

estados envolvidos e a Universidade Federal Fluminense, com a finalidade de promover uma 
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parceria, visando o desenvolvimento sustentável da Bacia do rio Itabapoana, através do 

Projeto Managé. 

A atuação do SEBRAE na região, sendo realizado através do SEBRAE Nacional, 

através da Unidade de Desenvolvimento Local em parceria com suas unidades operativas nos 

Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, se dividiu de duas formas: 

1- contrato nº 84/2001 de dezembro de 2001, realizado diretamente com a UFF, com 

vigência no biênio 2002-2003. Desenvolvido através da equipe do Projeto Managé, com o 

objetivo de realizar estudos de conteúdos metodológicos e processos para o aprimoramento 

das estratégias do programa de cooperação, monitoramento, acompanhamento, avaliação e 

supervisão do Programa SEBRAE-Managé na Bacia do Rio Itabapoana, no valor de R$ 

374.880,00 (trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais), pelo prazo de 24 

meses; 

2- Atividades dos SEBRAEs através do "Projeto SEBRAE Managé", que tiveram 

como objetivo a promoção dos pequenos negócios na região da Bacia do Rio Itabapoana. Esse 

projeto incluiu ações de organização do empresariado local, de identificação de vocações e 

oportunidades econômicas e de apoio à micro ou pequenos empreendimentos. O investimento 

no período de 2001 a 2004 foi de R$ 4.224.730,00.  

O primeiro passo adotado, considerando que já havia uma proposta metodológica em 

andamento desde 1995, foi o de nivelamento de metodologias a serem adotadas na região. 

Deve-se registrar que em toda parceria realizada pelo Projeto Managé, este nivelamento se fez 

necessário e mesmo com muitas discussões e consensos, na hora de se por em prática, muitas 

vezes o processo não se dava a contento, acarretando até mesmo duplicidade de ações. 

Em todo processo de parceria entre instituições que trabalham em prol de uma mesma 

finalidade, podem-se detectar dificuldades, segundo relatórios do Projeto Managé (Managé, 

2003, p. 3): 

 

 

As dificuldades iniciais foram em decorrência de metodologias diferenciadas 

de ação em projetos de desenvolvimento regional, o que exigiu um 

nivelamento das duas equipes, a fim de evitar superposição de ações e 

conflitos metodológicos e filosóficos que pudessem dificultar a 

implementação das ações em parceria, com possíveis prejuízos para ambas 

as instituições e principalmente para a população local. A metodologia 

Managé, que é original e sistêmica, exige uma forte compreensão e 

interatividade por parte de todos os atores envolvidos no projeto. 

 

 

Como as instituições parceiras já possuíam propostas metodológicas e programas para 

a implantação de várias ações, ficava difícil adotar novas formas de aplicação em outros 

moldes, ou até mesmo adequar aos princípios e diretrizes do Managé. Os técnicos das 
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instituições, parceiras ou contratadas, mesmo passando por um nivelamento e adequação de 

metodologia, muitas vezes ignoravam o fato de estarem desenvolvendo um trabalho em um 

território alvo de um planejamento regional e com atuação de diversos parceiros, atuando 

através das formas internas de suas instituições específicas. Este foi o caso dos trabalhos 

desenvolvidos na cadeia produtiva da piscicultura onde, em um mesmo período, duas equipes, 

uma contratada pelo Consórcio do Itabapoana para atender ao Convênio com o Ministério da 

Integração e a outra contratada pelo SEBRAE, desenvolviam ações de diagnóstico e plano de 

ação objetivando geração de renda para os produtores. Como as equipes tinham metas a serem 

cumpridas, optaram por trabalhar de forma independente, o que tornou difícil desenvolver o 

trabalho de forma mais produtiva e evitar paralelismo de ações. O que se percebe é que, 

quando se atua em desenvolvimento regional, o ideal seria que todos os parceiros 

conjugassem uma só forma de atuação no território. 

Mesmo tendo o planejamento sido feito em parceria com as instituições que estavam 

desenvolvendo trabalhos na região - Ministério da Integração Nacional, SEBRAE, Consórcio 

de Municípios e Universidade Federal Fluminense - ocorreram duplicidade de metodologias 

adotadas, e até mesmo duplicidade de ações para um mesmo público alvo. Como o SEBRAE 

atuou com seus profissionais e seu orçamento, tendo inclusive criado na sua estrutura 

orçamentária uma rubrica nominada de “Projeto SEBRAE Managé”, de onde provinha todo o 

recurso financeiro para atuação na Bacia do Itabapoana, a implantação se deu de forma 

isolada, o que dificultou o intercâmbio das ações promovidas na Bacia. A atuação do 

SEBRAE foi neste aspecto bastante diferente da atuação do Ministério da Integração 

Nacional. 

Outro ponto considerado, inicialmente, como dificuldade pelo SEBRAE, mas que se 

mostrou ao longo do desenvolvimento das ações uma rica experiência para o corpo técnico da 

instituição, foi a necessidade de uma ampla articulação do SEBRAE Nacional com as 

Superintendências Estaduais envolvidas no Programa.  

Dentre os resultados proporcionados pela participação do SEBRAE no Managé, 

destacam-se a oferta dos cursos, tais como: Liderar, Líder Cidadão e Saber Empreender; a 

implementação da segunda instância do modelo de gestão integrada, os Conselhos Municipais 

de Desenvolvimento Sustentável; a contratação de consultores para promover a elaboração de 

plano participativo local; além de uma série de cursos e atividades demandados pela 

comunidade residente na bacia, enumerados no quadro abaixo. 
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Quadro 7. Ações desenvolvidas pelo SEBRAE na Bacia do Itabapoana 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

  AÇÕES PARTICIPANTES 

Curso 235 4.989 

Palestras 162 4.017 

Seminários 68 1.821 

Feiras 36 171 

Missões 23 561 

Oficinas 55 393 

TOTAL 579 11.952 

Fonte: SEBRAE – Relatório de Atividades 2002/2003. 

 

 

Segundo a coordenação do Projeto Managé “o contrato estabelecido com o SEBRAE e 

a parceria que resultou do mesmo, envolvendo o SEBRAE Nacional e as unidades dos 

Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, veio contribuir sobremaneira na 

implementação do modelo gestor, acelerando o cronograma estabelecido e proporcionando 

uma maior eficácia em todas as ações do programa” (Managé, 2003). 

Outros pontos positivos foram detectados nesta parceria (Managé, 2003): 

 

 

• Estrutura de supervisão através de um coordenador geral e três 

supervisoras que trabalhavam diretamente com os agentes de 

desenvolvimento local; 

• Avaliação mensal que permitiu intervenções e correções de rumo, 

permitindo grande agilidade na gestão do projeto; 

• A elaboração de um planejamento estratégico regional com vistas 

ao alcance dos objetivos principais do projeto; 

• Confecção de um amplo material de divulgação. 

  

 

Os objetivos do SEBRAE e do Projeto Managé, apesar de não totalmente coincidentes, 

caminham em uma mesma vertente. Em seu relatório das atividades de 2002/2003, o 

SEBRAE sintetiza as ações realizadas na primeira fase de sua atuação, que teve o objetivo de 

reconhecer o território, seus atores, suas necessidades e ter como desfecho um planejamento 

regional integrado, o que possibilitou avanços como o aumento do capital humano e social e o 

surgimento de iniciativas de fortalecimento do capital empresarial. 

Além dessas ações que podem ser quantificadas, é de grande importância àquelas que 

perpassam pela avaliação qualitativa, mostradas nos relatórios. Cabe ressaltar três trabalhos, 

amplamente discutido entre os parceiros, que se destacaram neste contexto: o Programa 

SEBRAE de Artesanato; o Resgate Cultural da Bacia do Itabapoana e a Feira das Cidades. 
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O Programa de Artesanato contemplou capacitação em todos os municípios e finalizou 

com a edição do Catálogo de Artesanato da Bacia do Itabapoana, possibilitando assim uma 

melhor divulgação dos trabalhos desenvolvidos e comercialização dos produtos. 

O projeto de Resgate Cultural da Bacia do Rio Itabapoana teve como objetivo 

pesquisar e resgatar ofícios e manifestações culturais em processo de desaparecimento na 

região, permitindo mais uma vez à região se reconhecer. Foram realizadas 24 oficinas de 

resgate entre novembro de 2003 e julho de 2004. Segundo a presidente da Fundação de Arte 

de Ouro Preto, gestão 2003-2004, Resgate Cultural (2004): 

 

 

O projeto em cada município contou com a participação ativa das 

comunidades locais e apresentou tradições enraizadas no cotidiano das 

pessoas e fazeres quase esquecidos, descobrindo mestres detentores de 

saberes únicos (...). 

(...) O trabalho realizado permitiu a reintegração de pessoas que não 

acreditavam mais na força e no valor de seu trabalho e que passaram a ser 

valorizadas e reconhecidas em sua comunidade. 

 

A Feira das Cidades, realizada em Guaçui-ES em agosto de 2004, reuniu de forma 

integrada na Bacia do Itabapoana todos os parceiros e todos os municípios envolvidos, que 

tiveram a oportunidade de apresentar as suas potencialidades e atrações culturais. Os objetivos 

da realização da feira foram: integração entre entidades representativas dos municípios; 

aproximação e troca de experiências entre os municípios, empresários e empreendedores dos 

setores contemplados pelo programa; comercialização dos produtos da região; e treinamento e 

capacitação para os setores produtivos. 

Esta feira marcou assim o término dos trabalhos do SEBRAE de forma regional, 

permanecendo ainda hoje as unidades estaduais nos municípios envolvidos, mas através de 

seus programas específicos.  

 

 

4.6  CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO ITABAPOANA 

 
 

Em um programa de desenvolvimento regional é muito importante a forma como os 

entes federados se relacionam. Com o reconhecimento do município como ente federado a 

partir da Constituição Federal de 1988, os municípios passaram a responder pela organização 

de serviços que antes eram de competência dos níveis estadual e federal de Governo.  

Os consórcios formados entre municípios surgiram como a possibilidade de 

redistribuição de tarefas e responsabilidades entre os níveis governamentais. Com a criação de 
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consórcios intermunicipais é possível operacionalizar várias atividades regionais, realizando 

investimentos comuns e racionalizando recursos financeiros.  

Esta forma de associação entre municípios já era prevista na constituição de 1937, no 

artigo 29: “os municípios da mesma região podem agrupar-se para a instalação, exploração e 

administração de serviços públicos comuns. O agrupamento, assim constituído, será dotado de 

personalidade jurídica limitada a seus fins”. 

Na Constituição de 1988 ela aparece no art. 241 através dos consórcios públicos e 

convênios de cooperação entre entes federados, cuja regulamentação pela Lei nº 11.107 só foi 

aprovada em 6 de abril de 2005. Com os consórcios públicos foi criada mais uma alternativa 

aos entes federados de se consorciarem, não impedindo que se continue a usar as formas 

anteriores de consórcios, ou seja, os sem personalidade jurídica, os com personalidade 

jurídica, os com personalidade jurídica de direito privado e os cujos pactos de fundação seja 

um convênio. 

Com regionalização em Bacia Hidrográfica temos vários exemplos de consórcios 

criados no período pós Constituição: o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí criado em 1989, o Consórcio Intermunicipal para Recuperação 

das Bacias dos Rios Santa Maria da Vitória e Jucu (ES), criado em 1991 e o Consórcio 

Intermunicipal Vale do Jiquiriça (BA), criado em 1993. Todos criados sob a ótica de resolver 

questões ligadas à carência de água e à poluição dos recursos hídricos. 

Concebido e articulado através do Projeto Managé, como uma das instâncias do 

modelo de gestão, o Consórcio de Municípios da Bacia do Rio Itabapoana foi fundado em 03 

de junho de 1997, juridicamente uma sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos. 

Normalmente, os consórcios são constituídos em torno de um problema específico, por 

exemplo, para questões ligadas às políticas de saúde ou para gerir conflitos provocados pela 

carência de água. No caso do Itabapoana foi proposto um modelo de consórcio formado 

apenas pelo ente federado município, onde o objetivo geral seria a promoção do 

desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica do rio Itabapoana, e os objetivos 

específicos: 

 

a. Adequar e integrar planos e objetivos dos projetos municipais; 

b. Definir as linhas gerais de ação integrada; 

c. Elaborar e aprovar plano de ação integrada na bacia; 

d. Definir as propriedades de aplicação de recursos para a região; 

e. Deliberar acerca de proposta e projetos encaminhados pelo Projeto Managé e pelo 

Conselho da Bacia; 

f. Articular politicamente os estados correspondentes para a defesa dos interesses da região, 

bem como para incluir no orçamento estadual proposta orçamentária específica para região 

a bacia; 
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g. Manter a articulação política-institucional de apoio às ações na bacia; 

h. Contribuir na implementação de uma política de fiscalização e controle à degradação 

ambiental; 

i. Participar no processo de mobilização social com a integração das comunidades locais; 

j. Implantar e implementar o órgão executivo do Consórcio de Municípios – Agência de 

Desenvolvimento Sustentado – órgão com a função de administrar a execução das 

propostas e projetos deliberados pelo Consórcio, além da gerência do fundo financeiro de 

desenvolvimento das regiões; 

k. Implantar o sistema de informações sobre recursos hídricos da bacia, com tratamento, 

armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores 

intervenientes na sua gestão; 

l. Buscar apoio financeiro para a implementação das ações. 

 

 

Cabe precisar que alguns dos objetivos específicos não são atribuições diretas do 

consórcio, e sim de outras instâncias do modelo de gestão que serão por elas incorporadas à 

medida que forem sendo criadas com o apoio do consórcio. 

Segundo Siqueira (1999), “o Consórcio Intermunicipal da Bacia é considerado como o 

espaço onde o poder executivo local, ou seja, os prefeitos municipais discutem os problemas 

da região de forma abrangente e buscam as soluções de forma a identificar o que pode ser 

realizado em parceria”. 

Um dos questionamentos iniciais, por parte de membros dos governos estaduais e de 

membros da sociedade civil, referia-se sobre o fato do Consórcio do Itabapoana ser formado 

apenas por prefeitos. Barros (2000), propõe que: 

 

 

Como o prefeito municipal tem o direito, garantido na Constituição vigente, 

de tomar as decisões administrativas necessárias à elaboração e execução da 

política pública no âmbito do seu município e que em um estado 

democrático o prefeito é eleito em escrutínio universal, o que significa dizer, 

que o seu mandato tem legitimidade, esta é a melhor forma de 

representatividade em um consórcio. Considerando esses dois princípios, a 

formação de um consórcio intermunicipal representa o primeiro passo de 

uma divisão de poder consentida pelo detentor desse poder, desde que o 

processo seja conduzido pela via da informação, do esclarecimento e do 

convencimento. É necessário que o prefeito tenha a clareza do quanto 

perderá da sua autonomia de decisão, mas também do quanto ganhará com o 

processo associativo e evidentemente, que esteja convencido de que o saldo 

político e mesmo pessoal, seja positivo. É bom lembrar que o consórcio é um 

colegiado consultivo e que o prefeito não perde o seu poder de decisão. Deve 

ficar a critério dos mesmos transformá-lo em órgão deliberativo ou não. 

 

 

Partindo da concepção de que o Consórcio do Itabapoana seria representado apenas 

por prefeitos, a coordenação do Projeto iniciou, em 1996, um processo de sensibilização e 

articulação, junto aos prefeitos da época, quanto à importância de se consorciarem. Este 
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processo se concretizou em abril de 1997 e foi reafirmado em junho de 1997 quando da 

eleição da primeira diretoria. 

Um dos requisitos primordiais para o bom funcionamento de consórcio entre 

municípios é que sua gestão seja absolutamente suprapartidária, ou seja, quaisquer que sejam 

os partidos políticos dos prefeitos, deverá ser acatada a ordem pelo interesse regional. No 

Itabapoana, este ponto sempre foi muito respeitado por todos os gestores públicos que 

passaram pelo consórcio. 

Retornando à questão do financiamento do Programa de Desenvolvimento da Bacia do 

Rio Itabapoana, os municípios que integram o Consórcio do Itabapoana se responsabilizam 

apenas pelos gastos de sua operacionalização, não participando diretamente do financiamento 

ao Programa.  

Esta falta de comprometimento do poder público municipal pode ser sentido pelo fato 

de muitos prefeitos não se apoderarem do consórcio. Isto é percebido, apesar dos gestores 

públicos terem ciência de que a cooperação é uma boa forma para equacionar problemas 

coletivos, possivelmente em decorrência de faltarem aos municípios uma visão mais integrada 

e de caráter regional, ficando seus problemas restritos aos do dia a dia da administração 

pública.  

Apesar de ter sido previsto no início do Projeto Managé que os municípios arcariam 

com uma contrapartida financeira, esta nunca foi concretizada, ocorreu apenas a aquisição de 

um veículo, em 1997, para a utilização dos trabalhos do Projeto Managé. Dois grandes 

obstáculos à sustentabilidade financeira de associações como o consórcio são o 

comprometimento dos municípios com o pagamento das mensalidades e  a não existência de 

mecanismos de punição, os quais deveriam ser impostos aos membros inadimplentes do 

consórcio. 

A partir das leituras das atas de reuniões do Consórcio do Itabapoana, pode-se 

observar que os membros do consórcio e a equipe do Projeto Managé sempre foram 

contrários à punição aos associados. Existe entre eles a compreensão de que em um processo 

de desenvolvimento regional, a integração de todos os municípios envolvidos é fundamental 

para o sucesso do programa. Desta forma, o risco de os municípios inadimplentes se 

afastarem era muito grande em um momento onde a prioridade era fortalecer o processo de 

cooperação, e não de esvaziá-lo. 

Neste sentido, todos os municípios receberam ações promotoras de desenvolvimento 

independente da existência ou montante de contribuição financeira. Como exemplo podemos 

citar ações como o experimento do plantio de morango, as várias capacitações, a implantação 
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do centro de informação turística e outras atividades em Alto Caparaó, único município que 

nunca contribuiu financeiramente com o Consórcio. 

Um outro fator observado é quanto à participação dos prefeitos e dos municípios em 

reuniões do Consórcio, possibilitando assim, segundo Barros (2000) “estabelecer um nível de 

relacionamento pessoal entre os prefeitos que ultrapassa as diferenças partidárias ou até 

mesmo pequenos conflitos de vizinhança. Inicia-se rapidamente um processo de 

conscientização regional, reduzindo os posicionamentos individuais ou municipais”. 

Em 2005, o consórcio conta com 72% dos municípios pagando as mensalidades, 

contribuindo assim para a manutenção da sua estrutura física e funcional. Observa-se uma 

maior participação de municípios pagantes em 2005, conforme podemos aprender analisando 

o quadro a seguir.  

 

Quadro 8. Municípios pagantes do Consórcio- setembro de 1997 a setembro de 2005 

Municípios UF Quantidade de Parcelas Pagas por Ano Total 

    1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  
Alto Caparaó MG          0 

Apiacá ES 1    2   11 7 21 

Bom Jesus do Itabapoana RJ 1 9 12 12 1 10 3  6 54 

Bom Jesus do Norte ES  3 2   5    10 

Caiana MG         7 7 

Campos dos Goytacazes RJ   12 9 10 12 12 11 8 74 

Caparaó MG  4  3 1  1  8 17 

Divino de São Lourenço ES         4 4 

Dores do Rio Preto ES       2 9 5 16 

Espera Feliz MG     10 12 12 12 7 53 

Guaçuí ES     9 11 12 12 10 54 

Mimoso do Sul ES 1 4 3 11  5 5 1 8 38 

Muqui ES     10 9 12 12 7 50 

Porciúncula RJ       10 4  14 

Presidente Kennedy ES 1   3 3    1 8 

São Francisco do Itabapoana RJ     7 12 11 10 5 45 

São José de Calçado ES  3 5  10 12 12 12  54 

Varre-Sai RJ 1 4 6  3     14 

Total Municípios Pagantes   5 6 6 5 11 9 11 10 13 533 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Consórcio do Itabapoana.  

 

 

Fatores como início de gestão administrativa, 2005-2008, provocou uma corrente de 

cooperação gerando um aumento de pagamentos de mensalidades junto ao Consórcio. 

Associado a este fator ocorreu a reeleição de prefeitos nos municípios de Bom Jesus do Norte, 

Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçui, Muqui e Presidente Kennedy, no 

Espírito Santo, e São Francisco do Itabapoana e Varre-Sai no Rio de Janeiro, o que 

proporcionou um processo de continuidade e de maior amadurecimento dos gestores quanto à 
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questão financeira do Consórcio do Itabapoana. Além disso, ocorreu a eleição de gestores 

públicos que já participavam do sistema de gestão, quer através da sociedade civil, quer em 

cursos de capacitação ou como secretários municipais, como é o caso dos eleitos em Caiana e 

Caparaó, em Minas Gerais. A eleição de grupos políticos que apoiaram o Projeto em 1997, 

como foi o caso dos eleitos em Mimoso do Sul-ES e Bom Jesus do Itabapoana-RJ, 

possibilitou o compromisso dos mesmos nas questões financeiras do consórcio. De forma 

mais abrangente, podemos apreender que está havendo, por parte dos gestores públicos 

municipais, o reconhecimento de que o Projeto Managé proporcionou ações promotoras de 

desenvolvimento regional; e a compreensão de que um programa de desenvolvimento 

regional é desenvolvido em longo prazo. Conseqüentemente, que o processo de gestão de uma 

região ultrapassa os seus respectivos mandatos eleitorais. Soma-se a todos estes fatores o 

reconhecimento, por parte de autoridades a nível nacional, do trabalho que o Consórcio do 

Itabapoana realiza. 

A consciência de que problemas municipais podem ser resolvidos através de 

cooperação entre municípios pode ser percebida no processo de negociação entre os gestores 

dos municípios de Mimoso do Sul e Muqui, com relação à disposição final e o tratamento de 

resíduos sólidos dos dois municípios que está sendo implantada de forma conjunta. 

Entretanto, a articulação promovida no âmbito do consórcio ainda não é o suficiente 

para uma real gestão regional, uma vez que o sistema de gestão proposto inclui outras 

instâncias participativas. É importante que todas estejam efetivamente atuantes e 

compromissadas para o sucesso do Programa de Desenvolvimento Regional. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

A descrição do arranjo institucional proposto pelo Projeto Managé e a analise da 

participação no mesmo das fontes de financiamento que o viabilizaram, foram efetuadas ao 

longo dessa dissertação. Neste momento, ressaltaremos alguns pontos importantes que serão 

retomados, com a finalidade de aprofundar as questões que consubstanciaram estas discussões 

em torno da região do Itabapoana e dos financiamentos ao Programa de Desenvolvimento da 

Bacia do Rio Itabapoana e o seu processo de implantação. 

A Bacia Hidrográfica do Itabapoana foi aqui caracterizada como uma região 

programa, constituída por todos os municípios que a compõem.  

Analisando a região do Itabapoana sob a ótica das mudanças proporcionadas pelo 

Projeto Managé, podemos destacar como principal resultado a construção de um regionalismo 

em torno da bacia hidrográfica. Regionalismo é aqui entendido a partir de sua conceituação 

por dois autores, a saber, Bourdieu e Markusen. 

Para Bourdieu (2004) a região é delimitada pelo processo de regionalismo nela 

instaurado. A partir do discurso regionalista, a região toma forma através das ações sociais 

nela presentes. Segundo ele “o discurso regionalista é um discurso performativo, que tem em 

vista impor como legítima uma nova definição de fronteiras e dar a conhecer e fazer conhecer 

a região assim delimitada – e, como tal, desconhecida – contra a definição dominante, 

portanto, reconhecida e legítima, que a ignora”.  O discurso dá legitimidade às reinvidicações 

de autonomia política.  Para ele “o regionalismo (...) é apenas um caso particular das lutas 

propriamente simbólicas em que os agentes estão envolvidos quer individualmente e em 

estado de dispersão, quer coletivamente e em estado de organização, e em que está em jogo a 

conservação ou transformação das relações de forças simbólicas e das vantagens correlativas, 

tanto econômicas como simbólicas”. (Bourdieu, 2004). 

Um segundo conceito de regionalismo que utilizamos neste trabalho é o de Markusen 

(1981), que conceitua o regionalismo como sendo uma reivindicação territorial por um grupo 

social. Explica que “regionalismo é uma reivindicação política de um grupo de pessoas 

identificado territorialmente contra um ou muitos mecanismos do Estado” (Markusen, 1981, 

p.83). Portanto, a adoção de uma reivindicação territorial por um grupo social gera o 
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regionalismo. Segundo ela, “a natureza territorial de uma luta regional aparece na prática de 

alguma diferenciação anterior entre a população nessa região e em outras regiões. A 

diferenciação pode resultar de várias diferenças econômicas e culturais, ou mesmo de 

diferenças no tratamento puramente político” (Markusen, 1981, p.84).  

No Itabapoana, o reconhecimento por parte de atores sociais específicos, como a 

Universidade Federal Fluminense, os prefeitos e as instituições envolvidas, de que fazem 

parte de um território e que neste território há uma reivindicação comum de qualidade e pelas 

formas de uso dos recursos hídricos para o desenvolvimento sustentável, moldou um novo 

território, até então reconhecido apenas geograficamente. Antes do projeto Managé era 

reconhecido apenas o Vale do Itabapoana, parte no Espírito Santo e parte no Rio de Janeiro. A 

idéia de bacia hidrográfica não fazia parte da consciência social da população. Com o 

Managé, ocorreu o despertar da consciência de pertencer a um território comum, a bacia 

hidrográfica, o que na visão de Bourdieu e Markusen caracteriza um regionalismo.  

Concomitante com o movimento que ocorria localmente, a coordenação do Projeto 

produzia um movimento de re-conhecimento da região nos níveis nacional e internacional.  

Criou-se com isso um ambiente favorável para que os municípios da bacia ganhassem 

reconhecimento e voz no cenário nacional, no qual os municípios unidos ganharam força.  

Investigando como se deu o reconhecimento da região, no nível nacional, constatamos 

que antes do Projeto Managé a região não era alvo de políticas regionais. Após o processo de 

articulação e sensibilização promovido pelo projeto, a região passa a ser vislumbrada por 

vários ministérios, que acreditando na viabilidade, na visibilidade e na resposta com que as 

ações desenvolvidas na bacia poderiam gerar, passam a integrar-se direta ou indiretamente ao 

Programa de Desenvolvimento da Bacia do Rio Itabapoana. Até este momento as ações 

governamentais no Itabapoana eram constituídas de forma isolada, seja para o noroeste 

fluminense, reconhecidamente uma região pobre, seja para municípios de forma individual, de 

acordo com a sua importância eleitoral ou econômica. 

Dentro de uma visão de política nacional, a unidade regional bacia ganha força como 

unidade de planejamento nos fins da década de 90, período no qual os coordenadores do 

Projeto Managé estavam buscando financiamentos para o projeto. Esta busca reforçou o 

reconhecimento externo da região do Itabapoana. Alguns reconhecimentos no nível nacional 

foram importantes para a credibilidade do projeto, como ocorreu em maio de 1997, quando a 

coordenação integrou a comitiva brasileira quando da visita oficial do Presidente da 

República ao Canadá. 

A etapa de diagnóstico foi fundamental para que a região fosse conhecida interna e 

externamente, pois a partir dos dados coletados pôde-se traçar o perfil da região, até então 
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impreciso e baseado em informações fragmentadas produzidas de forma isolada por cada um 

dos três estados que fazem parte da bacia.  

A partir do reconhecimento da região pelas instituições formuladoras de políticas 

públicas, a Bacia do Rio Itabapoana pôde ser incluída em programas governamentais, como 

foi o caso do Programa de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Mesorregiões 

Diferenciadas do Ministério da Integração Nacional, que tem como objetivo ações de 

desenvolvimento sustentável, especialmente projetos de produção com geração de trabalho e 

renda, provisão de infra-estrutura produtiva e elevação das condições sociais básica, como 

vimos com maiores detalhes no capítulo 4. Com este programa a região do Itabapoana passou 

a ter uma rubrica especifica no Plano Pluri Anual - PPA do Governo Federal, o que representa 

o reconhecimento do trabalho efetuado pelo Projeto Managé. O Ministério da Integração 

Nacional validou o território através de seu programa de mesorregião sem alterar o recorte 

físico proposto pelo Projeto Managé.  

Soma-se ao Ministério da Integração Nacional, a atuação e reconhecimento da região 

pelo SEBRAE, que durante dois anos desenvolveu na região ações de forma integrada entre as 

unidades dos três estados e o nacional, para apoio à formação dos conselhos municipais e 

núcleo empresarial e ações de geração de trabalho e renda. Cabe ressaltar que esta foi a 

primeira vez que o SEBRAE atuou de forma conjunta através de um projeto integrado entre 

três estados. 

A união dos municípios representada pelo Consórcio de Municípios da Bacia do Rio 

Itabapoana, sociedade civil de direito privado, que aglutina os diversos papéis municipais 

dentro do Programa de Desenvolvimento Regional, foi um dos resultados positivos do projeto 

Managé. Mesmo não tendo ainda alcançado o amadurecimento que uma instituição dessa 

necessita, os prefeitos desses municípios passaram a experimentar uma lógica de 

planejamento regional. A região está se preparando para o planejamento regional, pois os 

prefeitos já ensaiam uma experiência de gestão colegiada.  

O fato da bacia do Itabapoana ser uma região programa, e não região homogênea ou 

polarizada, pode explicar, em parte, a dificuldade dos municípios e estados em abraçar a 

região. Por um lado os municípios são regidos pelas leis dos seus respectivos estados e por 

outro, os estados possuem um planejamento para os municípios que compõem a sua unidade 

da federação. Em se tratando de uma região homogênea ou polarizada a força de união seria 

maior por imperativos econômicos, o que não ocorre com a região programa que é planejada.  

Existem outras questões importantes mencionadas ao longo da dissertação que 

merecem ser aqui recuperadas. 
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A primeira delas nos remete à constituição do arranjo institucional para a gestão da 

região do Itabapoana, representada pelo Sistema de Gestão Integrada para o Desenvolvimento 

Sustentável da Bacia do Rio Itabapoana - SISGEBI. Apesar de o foco desta dissertação não 

ter sido a análise da implantação e atuação das instâncias participativas, pode-se apontar 

algumas questões a ela relacionadas. Até mesmo, porque a implantação de algumas destas 

instâncias foram objeto de convênios celebrados entre as instituições financiadoras e o Projeto 

Managé.  

Observou-se que a primeira instância criada, o Consórcio do Itabapoana, apesar de 

implantada desde 1997, ainda não pode ser considerada uma instituição madura e 

independente. Em outubro de 2003, o Projeto Managé deu por concluída a fase de criação, 

implementação e consolidação do Consórcio. Através de correspondência encaminhada pelo 

coordenador do Projeto ao diretor presidente do Consórcio, gestão 2002 – 2004, declara que: 

“de acordo com o cronograma de execução estabelecido pelo Projeto Managé, o compromisso 

com a sustentabilidade do processo, passa pela transferência progressiva das 

responsabilidades de gestão de cada uma dessas instâncias para as suas estruturas 

administrativas legalmente constituídas, tão logo demonstrem capacidade de autogestão”.  

Observa-se que os prefeitos dos municípios integrantes do Consórcio do Itabapoana não 

assumiram a instituição Consórcio, atuando apenas como atores responsáveis pela aprovação 

das ações propostas pelos profissionais contratados pelo Consórcio e pela coordenação do 

Projeto Managé. 

Os conselhos municipais de desenvolvimento sustentável – CMDS, criados em todos 

os municípios, funcionaram apenas durante dois anos. Os mais ativos foram os de Guaçui, 

Muqui e Presidente Kennedy no Espírito Santo; Porciúncula e Varre-Sai no Rio de Janeiro; e 

Espera Feliz em Minas Gerais. Hoje, apenas o de Presidente Kennedy-ES se reúne e discute 

as políticas a serem implementadas no município. O que se observou durante a implantação 

dos conselhos, é que todos foram criados por lei e através de processo democrático. Com o 

processo eleitoral de 2004, a maioria dos conselhos sofreu um esvaziamento e não retornaram 

ao seu funcionamento em 2005. Considerando que os conselhos são espaços que têm como 

características a democratização das tomadas de decisões no nível municipal, poder-se-ia 

considerar o arranjo institucional de maior importância, mas que não se efetivaram na prática. 

No caso do CMDS, a sustentabilidade poderia ter sido conquistada a partir da 

participação da representação governamental e da sociedade civil.  Em Presidente Kennedy, 

constatamos que a sociedade civil é que dá a dinâmica ao conselho. Outro fator a ser 

destacado, para a possível ausência de sustentabilidade dos conselhos, é o fato deles não 

serem deliberativos. Um conselho consultivo pode suscitar discussões importantes, entretanto, 
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no momento de colocá-las em ação, seu poder efetivo é mais limitado.   

Podemos apreender que é viável a forma como esta instância foi constituída, mas fica 

aqui o questionamento sobre o motivo pelo qual apenas um conselho se encontra ativo. 

Constata-se que apesar de mais democráticos, os espaços dos conselhos ainda são mal 

aproveitados pelos atores locais. Questiona-se, até que ponto as formas de financiamento 

proporcionadas ao Projeto Managé não interferiram no processo de amadurecimento e 

sustentabilidade desses conselhos. Os dois maiores financiadores do programa de 

desenvolvimento do Itabapoana, SEBRAE (43,35 %) e o Ministério da Integração Nacional 

(19,63 %), investiram pequena parcela na gestão. A maior parte do investimento foi em 

intervenção. O Ministério da Integração investiu R$ 2.243.466,00, sendo apenas 9,30% para 

formação e fortalecimento do sistema de gestão. O SEBRAE investiu R$ 4.954.387,00, 

apenas 8,87% para implantação do sistema de gestão. Como o recurso de intervenção foi 

utilizado pelas próprias instituições ou por convênios celebrados com terceiros, não 

proporcionou um envolvimento maior destes, com as instâncias participativas do arranjo 

institucional. Processo diferente poderia ter ocorrido, se o modelo de investimento fosse 

centralizado em uma única instituição responsável pela implantação, execução e aplicação dos 

recursos, destinados às ações promotoras de desenvolvimento, definidas no Fórum do 

Itabapoana. Como por exemplo, uma agência de desenvolvimento.   

Quanto ao Fórum do Itabapoana, espaço de representação da integração de todas as 

instâncias participativas, este demonstrou ser um espaço ideal para discutir e revalidar 

questões regionais. Neste espaço foram discutidas e revalidadas as questões de saneamento e 

fruticultura para a Bacia do Itabapoana. Implantado em abril de 2003, realizou até o presente 

momento quatro reuniões. Apesar de ter se mostrado um espaço ideal de discussão, o Fórum 

não se reuniu em 2005, sendo sua última reunião realizada em junho de 2004, período que 

antecedeu as campanhas eleitorais de 2004.  

A segunda questão central diz respeito a analisar se os objetivos propostos no inicio do 

Managé estão sendo alcançados, apesar da fragilidade das instâncias participativas previstas 

no arranjo institucional proposto.  

Pode-se apreender que o objetivo proposto, qual seja, o de promover o 

desenvolvimento regional sustentável com uma estrutura de governabilidade descentralizada, 

está sendo experimentado na região. Recomenda-se, no entanto, que se passe por nova 

concertação, envolvendo todos os atores participantes do processo de desenvolvimento da 

região, tendo como finalidade o retorno do dinamismo necessário à efetivação do modelo de 

gestão. A ausência de reuniões do Fórum do Itabapoana tem deixado de proporcionar um 

espaço de discussão, necessário a todo processo democrático e participativo. 
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O Managé alcançou o objetivo de desenvolver uma metodologia a ser adotada em 

região de bacia hidrográfica. A metodologia adotada foi a de articular, coordenar e 

desenvolver uma proposta institucional integrada, que tivesse como finalidade estimular e 

orientar políticas públicas e formas de intervenção, que visassem à melhoria da qualidade de 

vida da população da Bacia do Rio Itabapoana. 

Para tanto o Projeto se propôs a elaborar um diagnóstico e a indicar proposta de 

política para o desenvolvimento da região. Além disso, durante a realização do diagnóstico, 

apontou para a necessidade da realização de intervenções em saneamento ambiental. Com 

isso, ampliou a conscientização dos gestores públicos, levando-os a viabilizar obras ligadas a 

tratamento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Por se tratar de uma região de 

baixo dinamismo econômico, foram implementadas estratégias para a definição de uma 

política de geração de emprego e renda. 

O Managé proporcionou a projeção e o reconhecimento da região e a sua inclusão na 

política nacional de desenvolvimento regional. Ocorreu o re-conhecimento da região nos 

níveis nacional e internacional. Com isso a região é inserida em programas governamentais do 

Ministério da Integração Nacional e do Ministério do Desenvolvimento Social. 

Em linhas gerais, os objetivos propostos pelo Managé foram alcançados. Observa-se, 

no entanto, que para a efetivação do modelo proposto, há necessidade do arranjo institucional 

funcionar de forma integrada e com a participação de todos os envolvidos.  

Tratando-se de uma região delimitada por bacia hidrográfica, onde se dará a instalação 

de Comitê de Bacia, destacamos como resultado positivo do Managé a promoção da 

preparação para a sua formação, inclusive com parte do Plano de Investimento da Bacia tendo 

sido adiantado pelo diagnóstico. 

A terceira e última questão, diz respeito à viabilização financeira da implantação do 

Programa de Desenvolvimento da Bacia do Itabapoana. Pautado em forte processo de 

articulação pessoal, tendo no bojo um projeto técnico, o Managé alcançou reconhecimento e 

conseguiu viabilizar recursos para a implantação do programa. A articulação pessoal se deu 

em todas fases das negociações, é ilustrativo o caso do presidente do SEBRAE, que já 

conhecia o Projeto Managé, o que facilitou o processo de convencimento.  Neste sentido, cabe 

ressaltar a importância da participação dos integrantes do Projeto em reuniões do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos e dos conselhos estaduais; na participação efetiva em 

seminários de políticas públicas, promovidos pelos estados e governo federal. Espaços onde 

se deu a maioria do início das negociações.  

Com base na análise das formas de financiamento que viabilizaram a implantação do 

Programa, concluímos que houve a congregação de instituições importantes no nível nacional. 
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Porém, observa-se que como todas trazem no bojo sua respectiva forma de trabalho, torna-se 

difícil a integração de equipes para o trabalho conjunto. Outro fator complicador nos reporta à 

forma como os recursos são disponibilizados para o Programa. Os maiores volumes 

financeiros foram executados pelas próprias instituições financiadoras. Tal procedimento 

acarreta em uma dispersão na operacionalização do Programa. De outra forma, poderíamos 

propor que em um programa de desenvolvimento regional, haja a constituição de uma 

instituição executora que utilize os recursos a partir de um plano de aplicação definido 

coletivamente. Este procedimento poderá proporcionar uma maior economia, melhor 

operacionalização dos recursos e até mesmo uma maior integração entre as instituições. 

O que se observou com a análise da aplicação dos recursos das principais instituições 

financiadoras, foi a falta de comprometimento de recursos destinados à  sustentabilidade do 

modelo gestor proposto. Ocorreu o financiamento para a implantação do modelo, mas depois 

de implantado, as instituições consideraram como concluída sua atuação neste contexto.  
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2 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO E DO MANAGÉ 

 

 

 

2.1 O PROJETO MANAGÉ 

 
 

Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável concebido dentro do âmbito da 

estrutura de extensão da Universidade Federal Fluminense, o Projeto Managé, propõe uma 

atuação visando à gestão de uma região numa perspectiva de desenvolvimento regional 

sustentável para 20 anos, tempo considerado pelo mesmo como necessário para estabelecer 

uma mudança das condições sócio-econômicas, políticas e culturais que garantam a sua 

sustentabilidade.   

O Projeto prevê ações de curto, médio e longo prazo constando de 3 etapas divididas 

em Diagnóstico, Intervenção e Gestão. A proposta, segundo Barros (2003), visa a participação 

gradativa da Universidade no período de 20 anos, dividido em 5 fases de 4 anos cada uma 

(figura 1). 

À medida que as fases do Projeto forem se efetivando e ganhando sustentabilidade, o 

papel da Universidade dentro do programa de desenvolvimento regional vai diminuindo, 

passando à fase de assessoramento e consultoria. 

Na proposta inicial do Projeto, as etapas de atuação pretendiam se desenvolver 

conforme se segue: 

 

 

A etapa do Diagnóstico visava obter informação e conhecimento da região 

de forma a permitir a elaboração de um planejamento estratégico de médio e 

longo prazo. Para tanto, foram montadas dez equipes temáticas envolvendo 

pesquisadores, técnicos e alunos das Universidades Federal Fluminense, 

Federal do Espírito Santo, Federal de Viçosa e Federal do Rio de Janeiro, 

que durante um ano e meio realizaram dezenas de visitas técnicas à região, 

realizando análises e coletando dados e informações secundárias. Essas 

ações foram configuradas no relatório - Perfil socioeconômico, ambiental e 

cultural da região da Bacia do Itabapoana, elaborado com financiamento do 

Ministério da Educação através da Universidade Federal Fluminense e da 

Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente.  



 

 

 

 

 

 

3  DESCRIÇÃO INSTITUCIONAL DO MANAGÉ 

 
 

3.1 OBJETIVOS E METAS DO MANAGÉ 

 

 

O principal objetivo do Projeto Managé é o desenvolvimento regional sustentável com 

uma estrutura de governabilidade descentralizada.  

Para sua implantação e viabilização, adotou-se uma série de estratégias. A estratégia 

inicial foi a de criação de um Programa de Ação Interinstitucional Integrada, com a 

participação dos municípios da região, estados envolvidos, governo federal e universidades, 

para viabilizar a gestão integrada e participativa dos municípios que compõem a Bacia do Rio 

Itabapoana, representada pelo SISGEBI.   

O foco ambiental ocorreu em decorrência do momento pelo qual o Brasil e o mundo 

passavam, ou seja, uma maior conscientização das questões ambientais dentro de um contexto 

de sustentabilidade, que culminaram com a ECO 92.  

A metodologia adotada foi a de articular, coordenar e desenvolver uma proposta 

institucional integrada, que tivesse como finalidade estimular e orientar políticas públicas e 

formas de intervenção que visassem a melhoria da qualidade de vida de toda a população da 

Bacia do Rio Itabapoana. 

Para tanto o Projeto se propôs a elaborar um levantamento ecohistórico, ambiental, 

sócio-econômico e cultural na região da Bacia do Itabapoana; a indicar uma proposta de 

política sócio-ambiental para o desenvolvimento da região; a fornecer elementos para 

formulação de política de educação ambiental a nível regional; a colaborar na implementação 

de política de fiscalização e combate à depredação ambiental na região; a colaborar na 

efetivação de uma proposta de atuação dos órgãos executores nas ações voltadas para o meio-

ambiente e a reunir dados para elaboração de zoneamento econômico-ecológico contendo 

propostas para um desenvolvimento sustentável. 

Durante a realização do diagnóstico ficou evidenciado a necessidade de algumas 

intervenções de caráter  emergencial, principalmente na área  de  saneamento básico,  cuja não 



 

 

 

 

 

 

 4   ANÁLISE DAS INSTÂNCIAS FINANCIADORAS 

 

 

 

A implantação do Projeto Managé como Programa de Desenvolvimento articulou um 

sistema de captação de recursos que contou com o financiamento, primeiramente da própria 

Universidade, e em seguida, de ministérios e de instituições públicas e privadas. O projeto é 

viabilizado por um recurso investido equivalente ao montante de R$ 11.429.492,00, 

considerando investimentos diretos, indiretos e aqueles estimulados ou motivados pela 

própria ação, o que representa um investimento de R$ 17,52 per capita no período 1995-2005.   

Neste capítulo são analisados: o perfil das principais instituições financiadoras, sua 

participação efetiva no Managé, seus objetivos, a existência de congruência entre eles e os 

objetivos do Projeto Managé e a figuração do desenvolvimento regional dentre suas 

prioridades de ação. 

Podemos considerar como principais financiadores do Managé aqueles que investiram 

na proposta de uma nova regionalização e no Programa de Desenvolvimento proposto. Este 

critério está em sintonia com a estratégia de captação de recursos do próprio projeto, pautada 

na viabilização de implantação do modelo gestor para a região do Itabapoana. 

As principais instituições financiadoras totalizam 88,89 % do investimento aplicado 

no período 1995 a 2005. Os valores apresentados na tabela 9 foram atualizados pelo IPCA – 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo, de 2004, e as instituições financiadoras foram 

expostas na ordem cronológica de participação no Programa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A análise do arranjo institucional proposto pelo Projeto Managé e das fontes de 

financiamento que o viabilizaram, foram efetuadas ao longo dessa dissertação. Neste 

momento, ressaltaremos alguns pontos importantes que serão retomados, com a finalidade de 

aprofundar as questões que consubstanciaram estas discussões em torno da região do 

Itabapoana e dos financiamentos ao Programa de Desenvolvimento da Bacia do Rio 

Itabapoana e o seu processo de implantação. 

A Bacia Hidrográfica do Itabapoana foi aqui caracterizada como uma região 

programa, constituída por todos os municípios que a compõem.  

Analisando a região do Itabapoana sob a ótica das mudanças proporcionadas pelo 

Projeto Managé, podemos destacar como principal resultado a construção de um regionalismo 

em torno da bacia hidrográfica. Regionalismo é aqui entendido a partir de sua conceituação 

por dois autores, a saber, Bourdieu e Markusen. 

Para Bourdieu (2004) a região é delimitada pelo processo de regionalismo nela 

instaurado. A partir do discurso regionalista, a região toma forma através das ações sociais 

nela presentes. Segundo ele “o discurso regionalista é um discurso performativo, que tem em 

vista impor como legítima uma nova definição de fronteiras e dar a conhecer e fazer conhecer 

a região assim delimitada – e, como tal, desconhecida – contra a definição dominante, 

portanto, reconhecida e legítima, que a ignora”.  O discurso dá legitimidade às reinvidicações 

de autonomia política.  Para ele “o regionalismo (...) é apenas um caso particular das lutas 

propriamente simbólicas em que os agentes estão envolvidos quer individualmente e em 

estado de dispersão, quer coletivamente e em estado de organização, e em que está em jogo a 

conservação ou transformação das relações de forças simbólicas e das vantagens correlativas, 

tanto econômicas como simbólicas”. (Bourdieu, 2004). 

Um segundo conceito de regionalismo que utilizamos neste trabalho é o de Markusen 

(1981), que conceitua o regionalismo  como sendo uma reivindicação territorial por um grupo 

social.  Explica que   “regionalismo  é uma  reivindicação  política  de  um  grupo  de  pessoas 
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